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It-Tnejn 13 ta' Jannar 2020



Spjegazzjoni tal-proċeduri
 

Sakemm il-Parlament ma jiddisponix mod ieħor, it-testi eżaminati jgħaddu għall-votazzjoni fl-ordni li ġej:
 

À = Skadenzi    ´ = Skadenza jekk mitluba    6 = Test għadu mhux adottat, skadenzi eventwali

1. It-tielet qari

- Proċedura leġiżlattiva ordinarja («««III)
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex jiġi approvat it-test konġunt

2. Approvazzjoni

- Proċedura ta' approvazzjoni («««)
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament meta rikjesta mit-Trattati sabiex tiġi adottata jew miċħuda d-deċiżjoni li tagħti
l-approvazzjoni

3. It-tieni qari

- Proċedura leġiżlattiva ordinarja («««II)
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament sabiex tiġi miċħuda jew emendata l-pożizzjoni tal-Kunsill
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni tal-Kunsill

4. Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

- Emendi għar-Regoli ta' Proċedura
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament sabiex jiġu adottati emendi
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex tiġi adottata l-proposta għal deċiżjoni

5. L-Ewwel qari

- Proċedura leġiżlattiva ordinarja («««I)
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex tiġi approvata jew emendata l-proposta leġiżlattiva
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex jiġi approvat l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva

6. Approvazzjoni

- Proċedura ta' approvazzjoni («««)
il-maġġoranza tal-voti mitfugħa meta rikjesta mit-Trattati sabiex tiġi adottata jew miċħuda d-deċiżjoni li tagħti l-
approvazzjoni

7. Proċeduri oħra

- Proċedura ta' konsultazzjoni («)
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex tiġi approvata jew emendata l-proposta leġiżlattiva
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex jiġi approvat l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva

- Oħrajn (dikjarazzjonijiet, mistoqsijiet orali, rapporti ta' inizjattiva, tneħħija tal-immunità)
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex tiġi adottata l-mozzjoni għal riżoluzzjoni jew il-proposta għal deċiżjoni
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17.00 - 23.00 Dibattiti

1 • Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

66 • Nirien devastanti fil-bush fl-Awstralja u avvenimenti estremi oħra tat-temp
b'konsegwenza tat-tibdil fil-klima

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2020/2504(RSP)]

42 • Il-kriminalità organizzata transfruntiera u l-impatt tagħha fuq il-moviment liberu

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2019/2985(RSP)]

47 À • Ċarġer komuni għall-apparat radju mobbli

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2019/2983(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir f'sessjoni parzjali futura

35 À • Differenza fil-pagi bejn il-ġeneri

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2019/2870(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir f'Jannar II

54 • "Housing First", azzjoni urġenti biex tiġi indirizzata s-sitwazzjoni tal-persuni
mingħajr dar fl-Ewropa

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2019/3013(RSP)]

2 • Diskorsi ta' minuta (Artikolu 172 tar-Regoli ta' Proċedura)
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