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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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5 • Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2020

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2019/2965(RSP)]

29 • Rispons tal-UE għad-devastazzjoni wara l-għargħar fi Spanja

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2020/2537(RSP)]

21 À - Il-kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament – 2021

[2020/2508(RSO)]

20 À - Il-kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament – 2022

[2020/2509(RSO)]

10 À - Verifika tal-kredenzjali

Rapport: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

Rapport dwar il-verifika tal-kredenzjali

[2019/2180(REG)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

26 « - Ħatra ta' membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni

Rapport: Irene Tinagli (A9-0009/2020)

Rapport dwar il-proposta għall-ħatra ta' membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni

[N9-0005/2020 - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

25 « - Ħatra ta' membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni

Rapport: Irene Tinagli (A9-0011/2020)

Rapport dwar il-proposta għall-ħatra ta' membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni

[N9-0005/2020 - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

24 « - Ħatra tal-Viċi President tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni

Rapport: Irene Tinagli (A9-0010/2020)

Rapport dwar il-proposta għall-ħatra tal-Viċi President tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni

[N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
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23 « - Ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)

Rapport: Irene Tinagli (A9-0008/2020)

Rapport dwar il-proposta għall-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea

[N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

22 À - Oġġezzjoni skont l-Artikolu 111(3): Il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-
taħlitiet - diossidu tat-titanju

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

B9-0071/2020

[2019/2843(DEA)]

8 À - Ċarġer komuni għall-apparat radju mobbli

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

RC B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020,
B9-0085/2020

[2019/2983(RSP)]

(Dibattitu: 13/01/2020)

7 À - Differenza fil-pagi bejn il-ġeneri

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020

[2019/2870(RSP)]

(Dibattitu: 13/01/2020)
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