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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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15.00 - 18.00

 

18.00 - 18.15     VOTAZZJONIJIET (l-ispjegazzjonijiet tal-vot orali se jsiru l-Ħamis)

 

18.15 - 24.00     Dibattiti (fi tmiem il-votazzjonijiet)
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15.00 - 18.00 Kommemorazzjoni u dibattitu

18.00 - 18.15 VOTAZZJONIJIET (l-ispjegazzjonijiet tal-vot orali se jsiru l-Ħamis)

18.15 - 24.00 Dibattiti (fi tmiem il-votazzjonijiet)

1 • Tkomplija tas-sessjoni

4 • Jum Internazzjonali ta' Tifkira tal-Olokawst - il-75 anniversarju tal-liberazzjoni ta'
Auschwitz

[2019/2966(RSP)]

14 • Aġenda

6 ««« • Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta' Fuq mill-
Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Rakkomandazzjoni: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim
dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u l-
Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

6 ««« - Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u
mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Rakkomandazzjoni: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

28 • Tifqigħa tal-Coronavirus

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2020/2511(RSP)]

13 • Id-drittijiet tal-popli indiġeni

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

[2019/3015(RSP)]
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16 À • Emenda tal-Att dwar iċ-Ċittadinanza tal-2019 tal-Indja

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

[2020/2519(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir f'Marzu II

15 • Is-sitwazzjoni umanitarja urġenti fil-Gżejjer Griegi, speċjalment tat-tfal migranti - l-
iżgurar tal-protezzjoni, tar-rilokazzjoni u tar-riunifikazzjoni tal-familji

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2020/2520(RSP)]

17 • Strateġija tal-UE għall-mobilità u t-trasport: miżuri meħteġa sal-2030 u lil hinn

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2020/2518(RSP)]

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