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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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L-Erbgħa 17 ta' Ġunju 2020 1

15.00 1

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma 1

15.15 - 18.00 Dibattiti 1

Il-protesti kontra r-razziżmu wara l-mewt ta' George Floyd - Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni 1

Dibattitu konġunt - Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew u rakkomandazzjonijiet dwar in-negozjati għal
sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq 1

Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2020 - Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni 1

Rakkomandazzjonijiet dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda
ta' Fuq  - Rapport: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020) 1

16.30 - 17.45 L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni 2

Rapporti dwar l-immunità 2

Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Gunnar Beck  - Rapport: Andrzej Halicki (A9-0036/2020) 2

Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Guy Verhofstadt  - Rapport: Marie Toussaint (A9-0037/2020) 2

Mozzjoni ta' proċedura - Artikolu 200(4) 2

*** Andor Deli (TRAN A9-0085/2020) - Konklużjoni tal-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn
l-UE u Iżrael 2

Votazzjonijiet dwar talbiet għal proċedura urġenti (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura) 2

Kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni: posponiment ta' ċerti limiti ta' żmien minħabba l-
pandemija tal-COVID-19 2

Appoġġ temporanju eċċezzjonali fil-kuntest tal-FAEŻR b'rispons għat-tifqigħa tal-COVID-19 (emenda tar-
Regolament (UE) Nru 1305/2013) 2

Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej: miżuri temporanji dwar il-limiti ta' żmien għall-fażijiet ta' ġbir, verifika u
eżami fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19 2

Votazzjonijiet fuq l-emendi 2

PIRI, HANSEN (AFET/INTA - A9-0117/2020) - Rakkomandazzjonijiet dwar in-negozjati għal sħubija ġdida
mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq 2

L-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità wara l-2020 - Emendi tal-Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni 2

19.00 - 21.00 Dibattiti 3

Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa - Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni 3

Il-protezzjoni tas-setturi strateġiċi Ewropej minn akkwiżizzjonijiet barranin f'dinja wara l-Covid -
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni 3

Turiżmu u trasport fl-2020 u lil hinn - Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni 3

20.15  Tħabbir tar-riżultati 3

20.30 - 21.45 It-tieni sessjoni ta' votazzjoni 3

Votazzjonijiet uniċi 3

Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-
Repubblika ta' Cabo Verde (mill-2019 sal-2024)  - Rakkomandazzjoni: Cláudia Monteiro de Aguiar
(A9-0024/2020) 3

Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-
Repubblika ta' Cabo Verde (mill-2019 sal-2024) (Riżoluzzjoni)  - Rapport: Cláudia Monteiro de Aguiar
(A9-0023/2020) 3

Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-
Repubblika tal-Guinea-Bissau (mill-2019 sal-2024)  - Rakkomandazzjoni: João Ferreira (A9-0012/2020) 3

Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika
tal-Guinea-Bissau (mill-2019 sal-2024) (Riżoluzzjoni)  - Rapport: João Ferreira (A9-0013/2020) 4
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Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika Demokratika
ta' São Tomé u Príncipe u l-Komunità Ewropea  - Rakkomandazzjoni: Nuno Melo (A9-0001/2020) 4

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-modifika tal-konċessjonijiet tad-WTO
tal-Iżvizzera (Artikolu XXVIII tal-GATT 1994) dwar il-laħam imħawwar  - Rakkomandazzjoni: Jörgen
Warborn (A9-0092/2020) 4

Talba għal finanzjament għar-riċerka bijomedika dwar l-enċefalomijelite mijalġika - Mozzjoni għal
riżoluzzjoni 4

Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: assistenza teknika fuq l-
inizjattiva tal-Kummissjoni  - Rapport: Victor Negrescu (A9-0109/2020) 4

Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Portugall, Spanja, l-
Italja u l-Awstrija  - Rapport: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020) 4

Abbozz ta' baġit emendatorju nru 3/2020: Dħul tas-surplus tas-sena finanzjarja 2019  - Rapport: Monika
Hohlmeier (A9-0104/2020) 5

Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2020: proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni
Ewropea biex tingħata assistenza lill-Portugall, lil Spanja, lill-Italja u lill-Awstrija  - Rapport: Monika
Hohlmeier (A9-0106/2020) 5

Il-konklużjoni tal-Ftehim dwar l-Ispazju Komuni tal-Avjazzjoni bejn l-UE u r-Repubblika tal-Moldova  -
Rakkomandazzjoni: Roberts Zīle (A9-0084/2020) 5

Emenda tal-Ftehim dwar l-Ispazju Komuni tal-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Moldova (l-adeżjoni tal-Kroazja)  -
Rakkomandazzjoni: Roberts Zīle (A9-0083/2020) 5

Emenda tal-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar is-Servizzi tal-Ajru UE-Marokk (adeżjoni tal-Bulgarija u r-
Rumanija)  - Rakkomandazzjoni: Sven Schulze (A9-0005/2020) 5

Konklużjoni tal-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Ġordan  - Rakkomandazzjoni:
Andris Ameriks (A9-0086/2020) 5

Konklużjoni tal-Ftehim bejn l-UE u ċ-Ċina dwar is-Sikurezza fl-Avjazzjoni Ċivili  - Rakkomandazzjoni:
Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020) 6

Konklużjoni tal-Ftehim dwar Spazju Komuni għall-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Ġeorġja  - Rakkomandazzjoni:
Andris Ameriks (A9-0082/2020) 6

Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Iżrael  - Rakkomandazzjoni: Andor Deli
(A9-0085/2020) 6

Votazzjonijiet fuq l-emendi 6

Emendi tal-Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa 6

It-twaqqif ta' kumitat speċjali għall-indħil barrani fil-proċessi demokratiċi kollha fl-Unjoni Ewropea, inkluża
d-diżinformazzjoni, ir-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni numerika u l-mandat tiegħu 6

It-twaqqif ta' kumitat speċjali għall-intelliġenza artifiċjali f'era diġitali, ir-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni
numerika u l-mandat tiegħu 6

Aġġustamenti b'rispons għall-pandemija tal-COVID-19  - Rapport: Jonás Fernández (A9-0113/2020) 6

Il-Ħamis 18 ta' Ġunju 2020 7

09.00  Tħabbir tar-riżultati 7

09.15 - 11.30 Dibattiti 7

DK - Dikjarazzjonijiet tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet
Barranin u l-Politika ta' Sigurtà 7

Ir-riperkussjonijiet tal-kriżi tal-COVID-19 fuq il-politika barranija - Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-
Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà 7

Il-liġi tal-PRC dwar is-sigurtà nazzjonali għal Hong Kong u l-ħtieġa li l-UE tiddefendi l-livell għoli ta'
awtonomija ta' Hong Kong - Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-
Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà 7

Ir-rispons tal-UE għall-annessjoni Iżraeljana possibbli fix-Xatt tal-Punent - Dikjarazzjoni tal-Viċi
President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta'
Sigurtà 7

Il-ġlieda kontra l-kampanji ta' diżinformazzjoni matul il-kriżi tal-COVID-19 u l-impatt fuq il-libertà tal-
espressjoni - Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni 7

DK - Preżentazzjonijiet qosra ta' dawk ir-rapporti: 8

Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-
Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar is-
Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020  - Rapport: Petras Auštrevičius
(A9-0112/2020) 8
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Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-
Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-
Balkani tal-Punent, wara s-Summit 2020  - Rapport: Tonino Picula (A9-0091/2020) 8

10.30 - 11.45 L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni 8

Votazzjonijiet finali 8

Rakkomandazzjonijiet dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta'
Fuq  - Rapport: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020) 8

Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa - Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni 8

Votazzjonijiet fuq l-emendi 8

Politika tal-kompetizzjoni - rapport annwali 2019  - Rapport: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020) 8

14.15  Tħabbir tar-riżultati 9

14.30 - 15.45 It-tieni sessjoni ta' votazzjoni 9

Votazzjonijiet fuq l-emendi 9

Unjoni Bankarja - Rapport Annwali 2019 9

Linji gwida għall-Baġit 2021 – Taqsima III 9

14.30 - 16.30 Dibattiti 9

Is-sitwazzjoni taż-żona Schengen wara t-tifqigħa tal-COVID-19 - Mistoqsijiet orali (O-000037/2020 -
B9-0010/20)  (O-000038/2020 - B9-0011/20) 9

Protezzjoni Ewropea tal-ħaddiema transfruntieri u staġunali fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19 -
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni 9

18.15  Tħabbir tar-riżultati 9

18.30 - 19.45 It-tielet sessjoni ta' votazzjoni 9

Votazzjonijiet finali 9

L-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità wara l-2020 - Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni 9

Aġġustamenti b'rispons għall-pandemija tal-COVID-19  - Rapport: Jonás Fernández (A9-0113/2020) 10

Politika tal-kompetizzjoni - rapport annwali 2019  - Rapport: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020) 10

It-twaqqif ta' sottokumitat għal kwistjonijiet ta' taxxa 10

It-twaqqif ta' Kumitat Speċjali għall-Ġlieda kontra l-Kanċer, is-setgħat, il-kompożizzjoni numerika u l-
mandat tiegħu 10

It-twaqqif ta' kumitat speċjali għall-indħil barrani fil-proċessi demokratiċi kollha fl-Unjoni Ewropea, inkluża
d-diżinformazzjoni, ir-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni numerika u l-mandat tiegħu 10

It-twaqqif ta' kumitat speċjali għall-intelliġenza artifiċjali f'era diġitali, ir-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni
numerika u l-mandat tiegħu 10

Votazzjonijiet fuq l-emendi 10

Emendi għall-Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Il-ftuħ mill-ġdid tal-proċedura fil-konfront tal-Prim Ministru
tar-Repubblika Ċeka dwar l-użu ħażin ta' fondi tal-UE u kunflitti ta' interess potenzjali 10

Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-
Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-
Balkani tal-Punent, wara s-Summit 2020  - Rapport: Tonino Picula (A9-0091/2020) 10

Emendi għall-Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - It-turiżmu u t-trasport fl-2020 u lil hinn 10

22.15  Tħabbir tar-riżultati 11

Il-Ġimgħa 19 ta' Ġunju 2020 12
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09.00 - 10.15 L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni 12

Votazzjoni finali 12

Stabbiliment ta' kumitat ta' inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' kontravvenzjoni u ta'
amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tal-annimali matul it-trasport
fl-Unjoni jew barra minnha, u d-definizzjoni tar-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni numerika u l-mandat
tiegħu 12

Votazzjonijiet fuq l-emendi 12

Kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni: posponiment ta' ċerti limiti ta' żmien minħabba l-
pandemija tal-COVID-19  - Rapport: 12

Appoġġ temporanju eċċezzjonali fil-kuntest tal-FAEŻR b'rispons għat-tifqigħa tal-COVID-19 (emenda tar-
Regolament (UE) Nru 1305/2013)  - Rapport: Norbert Lins 12

Inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej: miżuri temporanji dwar il-limiti ta' żmien għall-istadji ta' ġbir, verifika u
eżami fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19  - Rapport: Loránt Vincze 12

Emendi għall-Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Il-protesti kontra r-razziżmu wara l-mewt ta' George Floyd 12

09.15 - 11.00 Dibattitu 13

Ħtif tal-art u deforestazjzoni fl-Amażonja - Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni 13

13.30  Tħabbir tar-riżultati 13

13.45 - 15.00 It-tieni sessjoni ta' votazzjoni 13

Votazzjonijiet fuq l-emendi 13

It-tieni ġabra ta' emendi għall-Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Il-protesti kontra r-razziżmu wara l-mewt ta'
George Floyd 13

Emendi għall-Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Il-liġi tal-PRC dwar is-sigurtà nazzjonali għal Hong Kong u l-
ħtieġa li l-UE tiddefendi l-livell għoli ta' awtonomija ta' Hong Kong 13

Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-
Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar is-
Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020 13

Emendi għall-Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Is-sitwazzjoni fiż-Żona Schengen wara t-tifqigħa tal-COVID-
19 13

Emendi għall-Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Il-protezzjoni Ewropea tal-ħaddiema transfruntiera u staġunali
fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19 13

17.30  Tħabbir tar-riżultati 13

17.45 - 19.00 It-tielet sessjoni ta' votazzjoni 13

Votazzjonijiet finali 13

Il-ftuħ mill-ġdid tal-proċedura fil-konfront tal-Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka dwar l-użu ħażin ta' fondi
tal-UE u kunflitti ta' interess potenzjali - Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni 13

Unjoni Bankarja - rapport annwali 2019  - Rapport: Pedro Marques (A9-0026/2020) 13

Linji gwida għall-Baġit 2021 - Taqsima III  - Rapport: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020) 14

Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-
Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar is-
Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020  - Rapport: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020) 14

Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-
Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-
Balkani tal-Punent, wara s-Summit 2020  - Rapport: Tonino Picula (A9-0091/2020) 14

Turiżmu u trasport fl-2020 u lil hinn - Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni 14

Kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni: posponiment ta' ċerti limiti ta' żmien minħabba l-
pandemija tal-COVID-19  - Rapport: 14

Appoġġ temporanju eċċezzjonali fil-kuntest tal-FAEŻR b'rispons għat-tifqigħa tal-COVID-19 (emenda tar-
Regolament (UE) Nru 1305/2013)  - Rapport: Norbert Lins 14

Inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej: miżuri temporanji dwar il-limiti ta' żmien għall-istadji ta' ġbir, verifika u
eżami fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19  - Rapport: Loránt Vincze 14

Il-protesti kontra r-razziżmu wara l-mewt ta' George Floyd - Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni 15

Il-liġi tal-PRC dwar is-sigurtà nazzjonali għal Hong Kong u l-ħtieġa li l-UE tiddefendi l-livell għoli ta'
awtonomija ta' Hong Kong - Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni 15
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Is-sitwazzjoni taż-żona Schengen wara t-tifqigħa tal-COVID-19 - Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni 15

Protezzjoni Ewropea tal-ħaddiema transfruntieri u staġunali fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19 - Mozzjonijiet
għal riżoluzzjoni 15

21.30  Tħabbir tar-riżultati 15

Ħin għad-diskorsi (Artikolu 171 tar-Regoli ta' Proċedura) 17

Skadenzi 19



L-Erbgħa 17 ta' Ġunju 2020

 

 

15.00 

 

15.15 - 18.00     Dibattiti

 
Dibattitu konġunt - Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew u rakkomandazzjonijiet

dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda

ta' Fuq

 
Tmiem tad-dibattitu konġunt

1 1L-Erbgħa 17 ta' Ġunju 2020

653.260/OJ 653.260/OJ

15.00 Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

15.15 - 18.00 Dibattiti

16.30 - 17.45 L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni

19.00 - 21.00 Dibattiti

20.15 Tħabbir tar-riżultati

20.30 - 21.45 It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

51 • Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

90 À • Il-protesti kontra r-razziżmu wara l-mewt ta' George Floyd

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2020/2685(RSP)]

13 • Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2020

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2020/2656(RSP)]

17 À • Rakkomandazzjonijiet dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit
tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

Rapport: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju
Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

[2020/2023(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali



16.30 - 17.45     L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni
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56 • Rapporti dwar l-immunità

18 - Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Gunnar Beck

Rapport: Andrzej Halicki (A9-0036/2020)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Gunnar Beck

[2019/2154(IMM)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

15 - Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Guy Verhofstadt

Rapport: Marie Toussaint (A9-0037/2020)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Guy Verhofstadt

[2019/2149(IMM)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

93 • Mozzjoni ta' proċedura - Artikolu 200(4)

96 • *** Andor Deli (TRAN A9-0085/2020) - Konklużjoni tal-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-
Avjazzjoni bejn l-UE u Iżrael

57 • Votazzjonijiet dwar talbiet għal proċedura urġenti (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)

107 À • Kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni: posponiment ta' ċerti limiti ta' żmien
minħabba l-pandemija tal-COVID-19

Talba għal proċedura urġenti (Artikolu 163)

108 À • Appoġġ temporanju eċċezzjonali fil-kuntest tal-FAEŻR b'rispons għat-tifqigħa tal-COVID-19
(emenda tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013)

Rapport: Norbert Lins
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
Talba għal proċedura urġenti (Artikolu 163)

109 À • Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej: miżuri temporanji dwar il-limiti ta' żmien għall-fażijiet ta' ġbir,
verifika u eżami fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19

Talba għal proċedura urġenti (Artikolu 163)

59 • Votazzjonijiet fuq l-emendi

69 À • PIRI, HANSEN (AFET/INTA - A9-0117/2020) - Rakkomandazzjonijiet dwar in-negozjati għal
sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

7 À - L-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità wara l-2020

Emendi tal-Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0123/2020

[2019/2975(RSP)]

(Dibattitu: 17/12/2019)



19.00 - 21.00     Dibattiti

 

20.15      Tħabbir tar-riżultati

 

20.30 - 21.45     It-tieni sessjoni ta' votazzjoni
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10 À • Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2020/2657(RSP)]

2 • Il-protezzjoni tas-setturi strateġiċi Ewropej minn akkwiżizzjonijiet barranin f'dinja
wara l-Covid

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2020/2663(RSP)]

4 À • Turiżmu u trasport fl-2020 u lil hinn

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2020/2649(RSP)]

116 • Votazzjonijiet uniċi

21 ««« - Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità
Ewropea u r-Repubblika ta' Cabo Verde (mill-2019 sal-2024)

Rakkomandazzjoni: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-
implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta'
Cabo Verde (mill-2019 sal-2024)

[08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)]

Kumitat għas-Sajd

22 - Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità
Ewropea u r-Repubblika ta' Cabo Verde (mill-2019 sal-2024) (Riżoluzzjoni)

Rapport: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-
konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-
Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Cape Verde (għall-2019 sal-2024)

[2019/0078M(NLE)]

Kumitat għas-Sajd

23 ««« - Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u
r-Repubblika tal-Guinea-Bissau (mill-2019 sal-2024)

Rakkomandazzjoni: João Ferreira (A9-0012/2020)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-
implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Guinea-
Bissau (mill-2019 sal-2024)

[08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE)]

Kumitat għas-Sajd
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25 - Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-
Repubblika tal-Guinea-Bissau (mill-2019 sal-2024) (Riżoluzzjoni)

Rapport: João Ferreira (A9-0013/2020)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-
konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità
Ewropea u r-Repubblika tal-Guinea-Bissau (mill-2019 sal-2024)

[2019/0090M(NLE)]

Kumitat għas-Sajd

20 ««« - Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika
Demokratika ta' São Tomé u Príncipe u l-Komunità Ewropea

Rakkomandazzjoni: Nuno Melo (A9-0001/2020)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-
implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u
Príncipe u l-Komunità Ewropea

[12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)]

Kumitat għas-Sajd

34 ««« - Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-modifika tal-konċessjonijiet tad-
WTO tal-Iżvizzera (Artikolu XXVIII tal-GATT 1994) dwar il-laħam imħawwar

Rakkomandazzjoni: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta'
Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera fil-kuntest ta' negozjati skont l-
Artikolu XXVIII tal-GATT tal-1994 dwar il-modifika tal-konċessjonijiet tad-WTO lill-Iżvizzera fir-rigward
ta' laħam imħawwar

[12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

8 - Talba għal finanzjament għar-riċerka bijomedika dwar l-enċefalomijelite mijalġika

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

B9-0186/2020

[2020/2580(RSP)]

Artikolu 227

32 - Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: assistenza teknika fuq l-
inizjattiva tal-Kummissjoni

Rapport: Victor Negrescu (A9-0109/2020)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-
Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (EGF/2020/000 TA 2020 - Assistenza teknika fuq l-
inizjattiva tal-Kummissjoni)

[COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

31 - Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Portugall,
Spanja, l-Italja u l-Awstrija

Rapport: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)

Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà
tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Portugall, Spanja, l-Italja u l-Awstrija

[COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD)]

Kumitat għall-Baġits
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36 - Abbozz ta' baġit emendatorju nru 3/2020: Dħul tas-surplus tas-sena finanzjarja 2019

Rapport: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 3 għall-Baġit Ġenerali
2020: Dħul tas-surplus tas-sena finanzjarja 2019

[07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

35 - Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2020: proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-
Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Portugall, lil Spanja, lill-Italja u lill-Awstrija

Rapport: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4 għall-baġit ġenerali 2020 li
jakkumpanja l-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata
assistenza lill-Portugall, lil Spanja, lill-Italja u lill-Awstrija

[08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

26 ««« - Il-konklużjoni tal-Ftehim dwar l-Ispazju Komuni tal-Avjazzjoni bejn l-UE u r-Repubblika tal-
Moldova

Rakkomandazzjoni: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim
dwar l-Ispazju Komuni tal-Avjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Moldova

[13800/2012 - C7-0365/2012 - 2012/0006(NLE)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

41 ««« - Emenda tal-Ftehim dwar l-Ispazju Komuni tal-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Moldova (l-adeżjoni tal-
Kroazja)

Rakkomandazzjoni: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni u l-Istati
Membri tagħha, ta' Protokoll li jemenda l-Ftehim dwar l-Ispazju Komuni tal-Avjazzjoni bejn l-Unjoni
Ewropea u l-Istati Membri tagħha u r-Repubblika tal-Moldova biex titqies l-adeżjoni tal-Kroazja mal-Unjoni
Ewropea

[07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

24 ««« - Emenda tal-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar is-Servizzi tal-Ajru UE-Marokk (adeżjoni tal-Bulgarija
u r-Rumanija)

Rakkomandazzjoni: Sven Schulze (A9-0005/2020)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Protokoll li jemenda l-
Ftehim Ewro-Mediterranju dwar is-Servizzi tal-Ajru bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha,
minn naħa, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni għall-Unjoni Ewropea tar-
Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija

[COM(2007)0495 - C6-0330/2007 -  - 06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

43 ««« - Konklużjoni tal-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Ġordan

Rakkomandazzjoni: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kusill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Ewro-Mediterranju
għall-Avjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha minn naħa waħda u r-Renju Ħaxemita tal-
Ġordan, min-naħa l-oħra

[09189/2011 - C7-0122/2011 -  - 14209/2019 - C9-0193/2019 - 2010/0180(NLE)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

(Votazzjoni: 15/11/2011)
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14 ««« - Konklużjoni tal-Ftehim bejn l-UE u ċ-Ċina dwar is-Sikurezza fl-Avjazzjoni Ċivili

Rakkomandazzjoni: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim dwar is-sikurezza
fl-avjazzjoni ċivili bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

[14185/2019 - C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

30 ««« - Konklużjoni tal-Ftehim dwar Spazju Komuni għall-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Ġeorġja

Rakkomandazzjoni: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tar-rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati
Membri tal-Unjoni Ewropea, li ltaqgħu fil-Kunsill dwar il-konklużjonijiet tal-Ftehim dwar Spazju Komuni
għall-Avjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Membri tagħha u l-Ġeorġja

[09185/2011 - C7-0124/2011 -  - 09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

(Votazzjoni: 15/11/2011)

48 ««« - Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Iżrael

Rakkomandazzjoni: Andor Deli (A9-0085/2020)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim
Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-gvern
tal-Istat tal-Iżrael, min-naħa l-oħra

[13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Jekk il-mozzjoni ta' proċedura tiġi rifjutata

94 • Votazzjonijiet fuq l-emendi

60 • Emendi tal-Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa

86 À - It-twaqqif ta' kumitat speċjali għall-indħil barrani fil-proċessi demokratiċi kollha fl-Unjoni Ewropea,
inkluża d-diżinformazzjoni, ir-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni numerika u l-mandat tiegħu

B9-0190/2020

[2020/2683(RSO)]

Proposta għal deċiżjoni skont l-Artikolu 207 tar-Regoli ta' Proċedura

85 À - It-twaqqif ta' kumitat speċjali għall-intelliġenza artifiċjali f'era diġitali, ir-responsabbiltajiet, il-
kompożizzjoni numerika u l-mandat tiegħu

B9-0189/2020

[2020/2684(RSO)]

Proposta għal deċiżjoni skont l-Artikolu 207 tar-Regoli ta' Proċedura

42 À«««I - Aġġustamenti b'rispons għall-pandemija tal-COVID-19

Rapport: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

[COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji



Il-Ħamis 18 ta' Ġunju 2020

 

 

09.00      Tħabbir tar-riżultati

 

09.15 - 11.30     Dibattiti
 

DK - Dikjarazzjonijiet tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-

Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
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09.00 Tħabbir tar-riżultati

09.15 - 11.30 Dibattiti

10.30 - 11.45 L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni

14.15 Tħabbir tar-riżultati

14.30 - 15.45 It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

14.30 - 16.30 Dibattiti

18.15 Tħabbir tar-riżultati

18.30 - 19.45 It-tielet sessjoni ta' votazzjoni

22.15 Tħabbir tar-riżultati

11 • Ir-riperkussjonijiet tal-kriżi tal-COVID-19 fuq il-politika barranija

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

[2020/2646(RSP)]

5 À • Il-liġi tal-PRC dwar is-sigurtà nazzjonali għal Hong Kong u l-ħtieġa li l-UE
tiddefendi l-livell għoli ta' awtonomija ta' Hong Kong

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

[2020/2665(RSP)]

98 • Ir-rispons tal-UE għall-annessjoni Iżraeljana possibbli fix-Xatt tal-Punent

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

[2020/2687(RSP)]

9 • Il-ġlieda kontra l-kampanji ta' diżinformazzjoni matul il-kriżi tal-COVID-19 u l-
impatt fuq il-libertà tal-espressjoni

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2020/2635(RSP)]



DK - Preżentazzjonijiet qosra ta' dawk ir-rapporti:

 

10.30 - 11.45     L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni
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40 À • Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-
Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-
tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020

Rapport: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija
għas-Summit ta' Ġunju 2020

[2019/2209(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

19 À • Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-
Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-Balkani tal-Punent, wara s-
Summit 2020

Rapport: Tonino Picula (A9-0091/2020)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-Balkani tal-Punent, wara s-
Summit 2020

[2019/2210(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

63 • Votazzjonijiet finali

17 À - Rakkomandazzjonijiet dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-
Irlanda ta' Fuq

Rapport: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020)

[2020/2023(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

10 À - Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0170/2020, B9-0179/2020

[2020/2657(RSP)]

65 • Votazzjonijiet fuq l-emendi

45 À - Politika tal-kompetizzjoni - rapport annwali 2019

Rapport: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

[2019/2131(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji



14.15      Tħabbir tar-riżultati

 

14.30 - 15.45     It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

 

14.30 - 16.30     Dibattiti

 

18.15      Tħabbir tar-riżultati

 

18.30 - 19.45     It-tielet sessjoni ta' votazzjoni

9 9Il-Ħamis 18 ta' Ġunju 2020

653.260/OJ 653.260/OJ

66 • Votazzjonijiet fuq l-emendi

121 • Unjoni Bankarja - Rapport Annwali 2019

Rapport: Pedro Marques (A9-0026/2020)
Rapport dwar l-Unjoni Bankarja - Rapport Annwali 2019
[2019/2130(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

123 • Linji gwida għall-Baġit 2021 – Taqsima III

Rapport: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)
Rapport dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-Baġit 2021 – Taqsima III
Kummissjoni
[2019/2213(BUD)]
Kumitat għall-Baġits

6 À • Is-sitwazzjoni taż-żona Schengen wara t-tifqigħa tal-COVID-19

Mistoqsijiet orali

Juan Fernando López Aguilar (O-000037/2020 - B9-0010/20)
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Kunsill
Is-sitwazzjoni fiż-Żona Schengen wara t-tifqigħa tal-COVID-19

Juan Fernando López Aguilar (O-000038/2020 - B9-0011/20)
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Kummissjoni
Is-sitwazzjoni fiż-Żona Schengen wara t-tifqigħa tal-COVID-19

[2020/2640(RSP)]

3 À • Protezzjoni Ewropea tal-ħaddiema transfruntieri u staġunali fil-kuntest tal-kriżi tal-
COVID-19

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2020/2664(RSP)]

84 • Votazzjonijiet finali

7 À • L-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità wara l-2020

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

[2019/2975(RSP)]



10 10Il-Ħamis 18 ta' Ġunju 2020
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42 À«««I • Aġġustamenti b'rispons għall-pandemija tal-COVID-19

Rapport: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 575/2013 u (UE) 2019/876 fir-rigward tal-
aġġustamenti, b’rispons għall-pandemija tal-COVID-19

[COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

45 À • Politika tal-kompetizzjoni - rapport annwali 2019

Rapport: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

Rapport dwar il-politika tal-kompetizzjoni - rapport annwali 2019

[2019/2131(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

88 À • It-twaqqif ta' sottokumitat għal kwistjonijiet ta' taxxa

[2020/2681(RSO)]

Proposta għal deċiżjoni skont l-Artikoli 206 u 212 tar-Regoli ta' Proċedura

87 À • It-twaqqif ta' Kumitat Speċjali għall-Ġlieda kontra l-Kanċer, is-setgħat, il-
kompożizzjoni numerika u l-mandat tiegħu

[2020/2682(RSO)]

Proposta għal deċiżjoni skont l-Artikolu 207 tar-Regoli ta' Proċedura

86 À • It-twaqqif ta' kumitat speċjali għall-indħil barrani fil-proċessi demokratiċi kollha fl-
Unjoni Ewropea, inkluża d-diżinformazzjoni, ir-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni
numerika u l-mandat tiegħu

[2020/2683(RSO)]

Proposta għal deċiżjoni skont l-Artikolu 207 tar-Regoli ta' Proċedura

85 À • It-twaqqif ta' kumitat speċjali għall-intelliġenza artifiċjali f'era diġitali, ir-
responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni numerika u l-mandat tiegħu

[2020/2684(RSO)]

Proposta għal deċiżjoni skont l-Artikolu 207 tar-Regoli ta' Proċedura

72 • Votazzjonijiet fuq l-emendi

128 • Emendi għall-Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Il-ftuħ mill-ġdid tal-proċedura fil-
konfront tal-Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka dwar l-użu ħażin ta' fondi tal-UE u
kunflitti ta' interess potenzjali

19 À - Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-
Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar
il-Balkani tal-Punent, wara s-Summit 2020

Rapport: Tonino Picula (A9-0091/2020)

[2019/2210(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

118 • Emendi għall-Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - It-turiżmu u t-trasport fl-2020 u lil
hinn



22.15      Tħabbir tar-riżultati

11 11Il-Ħamis 18 ta' Ġunju 2020

653.260/OJ 653.260/OJ



Il-Ġimgħa 19 ta' Ġunju 2020

 

 

09.00 - 10.15     L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni
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09.00 - 10.15 L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni

09.15 - 11.00 Dibattitu

13.30 Tħabbir tar-riżultati

13.45 - 15.00 It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

17.30 Tħabbir tar-riżultati

17.45 - 19.00 It-tielet sessjoni ta' votazzjoni

21.30 Tħabbir tar-riżultati

77 • Votazzjoni finali

103 À • Stabbiliment ta' kumitat ta' inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta'
kontravvenzjoni u ta' amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni
dwar il-protezzjoni tal-annimali matul it-trasport fl-Unjoni jew barra minnha, u d-
definizzjoni tar-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni numerika u l-mandat tiegħu

[2020/2690(RSO)]

Proposta għal deċiżjoni skont l-Artikolu 208 tar-Regoli ta' Proċedura

75 • Votazzjonijiet fuq l-emendi

16 À« - Kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni: posponiment ta' ċerti limiti ta' żmien
minħabba l-pandemija tal-COVID-19

Rapport:

[COM(2020)0197 - 2020/0081(CNS)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Talba għal proċedura urġenti (Artikolu 163)

50 À«««I - Appoġġ temporanju eċċezzjonali fil-kuntest tal-FAEŻR b'rispons għat-tifqigħa tal-COVID-19
(emenda tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013)

Rapport: Norbert Lins

[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Talba għal proċedura urġenti (Artikolu 163)

55 À«««I - Inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej: miżuri temporanji dwar il-limiti ta' żmien għall-istadji ta' ġbir,
verifika u eżami fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19

Rapport: Loránt Vincze

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

Talba għal proċedura urġenti (Artikolu 163)

119 • Emendi għall-Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Il-protesti kontra r-razziżmu wara l-
mewt ta' George Floyd



09.15 - 11.00     Dibattitu

 

13.30      Tħabbir tar-riżultati

 

13.45 - 15.00     It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

 

17.30      Tħabbir tar-riżultati

 

17.45 - 19.00     It-tielet sessjoni ta' votazzjoni

13 13Il-Ġimgħa 19 ta' Ġunju 2020

653.260/OJ 653.260/OJ

102 • Ħtif tal-art u deforestazjzoni fl-Amażonja

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2020/2689(RSP)]

113 • Votazzjonijiet fuq l-emendi

124 • It-tieni ġabra ta' emendi għall-Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Il-protesti kontra r-razziżmu wara l-
mewt ta' George Floyd

125 • Emendi għall-Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Il-liġi tal-PRC dwar is-sigurtà nazzjonali għal Hong
Kong u l-ħtieġa li l-UE tiddefendi l-livell għoli ta' awtonomija ta' Hong Kong

126 • Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-
Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar
is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020

Rapport: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)
[2019/2209(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin

110 • Emendi għall-Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Is-sitwazzjoni fiż-Żona Schengen wara t-tifqigħa tal-
COVID-19

111 • Emendi għall-Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Il-protezzjoni Ewropea tal-ħaddiema transfruntiera u
staġunali fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19

80 • Votazzjonijiet finali

89 À - Il-ftuħ mill-ġdid tal-proċedura fil-konfront tal-Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka dwar l-użu ħażin
ta' fondi tal-UE u kunflitti ta' interess potenzjali

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0192/2020

[2019/2987(RSP)]

(Dibattitu: 15/01/2020)

44 À - Unjoni Bankarja - rapport annwali 2019

Rapport: Pedro Marques (A9-0026/2020)

Rapport dwar l-Unjoni Bankarja - rapport annwali 2019

[2019/2130(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
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33 À - Linji gwida għall-Baġit 2021 - Taqsima III

Rapport: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

Rapport dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-baġit 2020, Taqsima III – Kummissjoni

[2019/2213(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

40 À - Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-
Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar
is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020

Rapport: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

[2019/2209(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

19 À - Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-
Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar
il-Balkani tal-Punent, wara s-Summit 2020

Rapport: Tonino Picula (A9-0091/2020)

[2019/2210(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

4 À - Turiżmu u trasport fl-2020 u lil hinn

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

RC B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020,
B9-0182/2020, B9-0184/2020

[2020/2649(RSP)]

16 À« - Kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni: posponiment ta' ċerti limiti ta' żmien
minħabba l-pandemija tal-COVID-19

Rapport:

[COM(2020)0197 - 2020/0081(CNS)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Talba għal proċedura urġenti (Artikolu 163)

50 À«««I - Appoġġ temporanju eċċezzjonali fil-kuntest tal-FAEŻR b'rispons għat-tifqigħa tal-COVID-19
(emenda tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013)

Rapport: Norbert Lins

[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Talba għal proċedura urġenti (Artikolu 163)

55 À«««I - Inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej: miżuri temporanji dwar il-limiti ta' żmien għall-istadji ta' ġbir,
verifika u eżami fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19

Rapport: Loránt Vincze

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

Talba għal proċedura urġenti (Artikolu 163)



 

21.30      Tħabbir tar-riżultati
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90 À - Il-protesti kontra r-razziżmu wara l-mewt ta' George Floyd

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020

[2020/2685(RSP)]

5 À - Il-liġi tal-PRC dwar is-sigurtà nazzjonali għal Hong Kong u l-ħtieġa li l-UE tiddefendi l-livell għoli ta'
awtonomija ta' Hong Kong

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

RC B9-0169/2020, B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020, B9-0176/2020,
B9-0181/2020, B9-0193/2020

[2020/2665(RSP)]

6 À - Is-sitwazzjoni taż-żona Schengen wara t-tifqigħa tal-COVID-19

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0165/2020

[2020/2640(RSP)]

3 À - Protezzjoni Ewropea tal-ħaddiema transfruntieri u staġunali fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0172/2020

[2020/2664(RSP)]



 

 
Ħin għad-diskorsi (Artikolu 171 tar-Regoli ta' Proċedura) 

Skadenzi

16 16

653.260/OJ 653.260/OJ



Ħin għad-diskorsi (Artikolu 171 tar-Regoli ta' Proċedura)

 
 

L-Erbgħa 17 ta' Ġunju 2020

 

15.15 - 18.00

 

19.00 - 21.00

 

 

Il-Ħamis 18 ta' Ġunju 2020

 

09.15 - 11.30

 

14.30 - 16.30

 

17 17Ħin għad-diskorsi (Artikolu 171 tar-Regoli ta' Proċedura)

653.260/OJ 653.260/OJ

Kunsill (bit-tweġibiet) :15'

Kummissjoni (bit-tweġibiet) :15'

Rapporteur (2 x 6') :12'

Rapporteur għal opinjoni (9 x 1') :9'

Membri :75'

PPE : 17' 30, S&D : 14' 30, Renew : 10', ID : 8' 30, Verts/ALE : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5' 30, NI : 4' 30

Kunsill (bit-tweġibiet) :20'

Kummissjoni (bit-tweġibiet) :30'

Membri :44' 30

PPE : 9' 30, S&D : 8', Renew : 6', ID : 5', Verts/ALE : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 3'

Kunsill (bit-tweġibiet) :5'

Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli (bit-tweġibiet) :20'

Kummissjoni (bit-tweġibiet) :5'

Rapporteurs (2 x 2') :4'

Gruppi politiċi :60'

PPE : 13' 30, S&D : 11', Renew : 8', ID : 7', Verts/ALE : 6', ECR : 6', GUE/NGL : 4' 30, NI : 4'

Kunsill (bit-tweġibiet) :15'

Kummissjoni (bit-tweġibiet) :15'

Awtur (kumitat) :5'

Membri :60'

PPE : 13' 30, S&D : 11', Renew : 8', ID : 7', Verts/ALE : 6', ECR : 6', GUE/NGL : 4' 30, NI : 4'



Il-Ġimgħa 19 ta' Ġunju 2020

 

09.15 - 11.00

 

18 18Ħin għad-diskorsi (Artikolu 171 tar-Regoli ta' Proċedura)

653.260/OJ 653.260/OJ

Kummissjoni (bit-tweġibiet) :10'

Membri :75'

PPE : 17' 30, S&D : 14' 30, Renew : 10', ID : 8' 30, Verts/ALE : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5' 30, NI : 4' 30



Skadenzi

 
 

L-Erbgħa 17 ta' Ġunju 2020
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90 À • Il-protesti kontra r-razziżmu wara l-mewt ta' George Floyd - Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni It-Tlieta 16 ta' Ġunju, 13:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni konġunta

L-Erbgħa 17 ta' Ġunju, 13:00

- Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta L-Erbgħa 17 ta' Ġunju, 14:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" L-Erbgħa 17 ta' Ġunju, 17:00

17 À • Rakkomandazzjonijiet dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-
Irlanda ta' Fuq  - Rapport: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020)

- Emendi It-Tlieta 16 ta' Ġunju, 13:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" It-Tlieta 16 ta' Ġunju, 19:00

107 À • Kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni: posponiment ta' ċerti limiti ta' żmien minħabba
l-pandemija tal-COVID-19

- Emendi L-Erbgħa 17 ta' Ġunju, 19:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" Il-Ħamis 18 ta' Ġunju, 12:00

108 À • Appoġġ temporanju eċċezzjonali fil-kuntest tal-FAEŻR b'rispons għat-tifqigħa tal-COVID-19 (emenda
tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013)

- Emendi L-Erbgħa 17 ta' Ġunju, 19:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" Il-Ħamis 18 ta' Ġunju, 12:00

109 À • Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej: miżuri temporanji dwar il-limiti ta' żmien għall-fażijiet ta' ġbir,
verifika u eżami fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19

- Emendi L-Erbgħa 17 ta' Ġunju, 19:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" Il-Ħamis 18 ta' Ġunju, 12:00

69 À • PIRI, HANSEN (AFET/INTA - A9-0117/2020) - Rakkomandazzjonijiet dwar in-negozjati għal sħubija
ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

- Emendi It-Tlieta 16 ta' Ġunju, 13:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" It-Tlieta 16 ta' Ġunju, 19:00

10 À • Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa - Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni L-Erbgħa 10 ta' Ġunju, 13:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni konġunta

It-Tnejn 15 ta' Ġunju, 19:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta It-Tnejn 15 ta' Ġunju, 20:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" It-Tlieta 16 ta' Ġunju, 16:00

4 À • Turiżmu u trasport fl-2020 u lil hinn - Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni L-Erbgħa 10 ta' Ġunju, 13:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni konġunta

It-Tnejn 15 ta' Ġunju, 19:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta It-Tnejn 15 ta' Ġunju, 20:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" It-Tlieta 16 ta' Ġunju, 16:00
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5 À • Il-liġi tal-PRC dwar is-sigurtà nazzjonali għal Hong Kong u l-ħtieġa li l-UE tiddefendi l-livell għoli ta'
awtonomija ta' Hong Kong - Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-
Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni L-Erbgħa 10 ta' Ġunju, 13:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni konġunta

It-Tnejn 15 ta' Ġunju, 19:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta It-Tnejn 15 ta' Ġunju, 20:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" It-Tlieta 16 ta' Ġunju, 16:00

40 À • Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-
Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar is-
Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020  - Rapport: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

- Emendi L-Erbgħa 10 ta' Ġunju, 13:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" It-Tnejn 15 ta' Ġunju, 19:00

19 À • Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-
Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-
Balkani tal-Punent, wara s-Summit 2020  - Rapport: Tonino Picula (A9-0091/2020)

- Emendi L-Erbgħa 10 ta' Ġunju, 13:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" It-Tnejn 15 ta' Ġunju, 19:00

6 À • Is-sitwazzjoni taż-żona Schengen wara t-tifqigħa tal-COVID-19 - Mistoqsijiet orali (O-000037/2020 -
B9-0010/20)  (O-000038/2020 - B9-0011/20)

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni L-Erbgħa 10 ta' Ġunju, 13:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni konġunta

It-Tnejn 15 ta' Ġunju, 19:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta It-Tnejn 15 ta' Ġunju, 20:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" It-Tlieta 16 ta' Ġunju, 16:00

3 À • Protezzjoni Ewropea tal-ħaddiema transfruntieri u staġunali fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19 -
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni L-Erbgħa 10 ta' Ġunju, 13:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni konġunta

It-Tnejn 15 ta' Ġunju, 19:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta It-Tnejn 15 ta' Ġunju, 20:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" It-Tlieta 16 ta' Ġunju, 16:00

7 À • L-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità wara l-2020 - Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni L-Erbgħa 10 ta' Ġunju, 13:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni konġunta

It-Tnejn 15 ta' Ġunju, 19:00

- Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta It-Tnejn 15 ta' Ġunju, 20:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" It-Tlieta 16 ta' Ġunju, 16:00

42 À • Aġġustamenti b'rispons għall-pandemija tal-COVID-19  - Rapport: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

- Emendi; rifjut L-Erbgħa 10 ta' Ġunju, 13:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" It-Tnejn 15 ta' Ġunju, 19:00

45 À • Politika tal-kompetizzjoni - rapport annwali 2019  - Rapport: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

- Emendi L-Erbgħa 10 ta' Ġunju, 13:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" It-Tnejn 15 ta' Ġunju, 19:00
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88 À • It-twaqqif ta' sottokumitat għal kwistjonijiet ta' taxxa

- Emendi It-Tnejn 15 ta' Ġunju, 13:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" It-Tnejn 15 ta' Ġunju, 19:00

87 À • It-twaqqif ta' Kumitat Speċjali għall-Ġlieda kontra l-Kanċer, is-setgħat, il-kompożizzjoni numerika u l-
mandat tiegħu

- Emendi It-Tnejn 15 ta' Ġunju, 13:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" It-Tnejn 15 ta' Ġunju, 19:00

86 À • It-twaqqif ta' kumitat speċjali għall-indħil barrani fil-proċessi demokratiċi kollha fl-Unjoni Ewropea,
inkluża d-diżinformazzjoni, ir-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni numerika u l-mandat tiegħu

- Emendi It-Tnejn 15 ta' Ġunju, 13:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" It-Tnejn 15 ta' Ġunju, 19:00

85 À • It-twaqqif ta' kumitat speċjali għall-intelliġenza artifiċjali f'era diġitali, ir-responsabbiltajiet, il-
kompożizzjoni numerika u l-mandat tiegħu

- Emendi It-Tnejn 15 ta' Ġunju, 13:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" It-Tnejn 15 ta' Ġunju, 19:00

103 À • Stabbiliment ta' kumitat ta' inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' kontravvenzjoni u ta'
amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tal-annimali matul it-
trasport fl-Unjoni jew barra minnha, u d-definizzjoni tar-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni numerika
u l-mandat tiegħu

- Emendi It-Tnejn 15 ta' Ġunju, 13:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" It-Tnejn 15 ta' Ġunju, 19:00

16 À • Kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni: posponiment ta' ċerti limiti ta' żmien minħabba
l-pandemija tal-COVID-19  - Rapport:

- Emendi L-Erbgħa 17 ta' Ġunju, 19:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" Il-Ħamis 18 ta' Ġunju, 12:00

50 À • Appoġġ temporanju eċċezzjonali fil-kuntest tal-FAEŻR b'rispons għat-tifqigħa tal-COVID-19 (emenda
tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013)  - Rapport: Norbert Lins

- Emendi; rifjut L-Erbgħa 17 ta' Ġunju, 19:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" Il-Ħamis 18 ta' Ġunju, 12:00

55 À • Inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej: miżuri temporanji dwar il-limiti ta' żmien għall-istadji ta' ġbir, verifika
u eżami fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19  - Rapport: Loránt Vincze

- Emendi L-Erbgħa 17 ta' Ġunju, 19:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" Il-Ħamis 18 ta' Ġunju, 12:00

89 À • Il-ftuħ mill-ġdid tal-proċedura fil-konfront tal-Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka dwar l-użu ħażin ta'
fondi tal-UE u kunflitti ta' interess potenzjali - Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni It-Tnejn 15 ta' Ġunju, 13:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni konġunta

It-Tlieta 16 ta' Ġunju, 13:00

- Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta It-Tlieta 16 ta' Ġunju, 14:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" It-Tlieta 16 ta' Ġunju, 19:00
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44 À • Unjoni Bankarja - rapport annwali 2019  - Rapport: Pedro Marques (A9-0026/2020)

- Emendi L-Erbgħa 10 ta' Ġunju, 13:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" It-Tnejn 15 ta' Ġunju, 19:00

33 À • Linji gwida għall-Baġit 2021 - Taqsima III  - Rapport: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

- Emendi L-Erbgħa 10 ta' Ġunju, 13:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" It-Tnejn 15 ta' Ġunju, 19:00

16 À • Kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni: posponiment ta' ċerti limiti ta' żmien minħabba
l-pandemija tal-COVID-19  - Rapport:

- Emendi L-Erbgħa 17 ta' Ġunju, 19:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" Il-Ħamis 18 ta' Ġunju, 12:00

50 À • Appoġġ temporanju eċċezzjonali fil-kuntest tal-FAEŻR b'rispons għat-tifqigħa tal-COVID-19 (emenda
tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013)  - Rapport: Norbert Lins

- Emendi; rifjut L-Erbgħa 17 ta' Ġunju, 19:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" Il-Ħamis 18 ta' Ġunju, 12:00

55 À • Inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej: miżuri temporanji dwar il-limiti ta' żmien għall-istadji ta' ġbir, verifika
u eżami fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19  - Rapport: Loránt Vincze

- Emendi L-Erbgħa 17 ta' Ġunju, 19:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" Il-Ħamis 18 ta' Ġunju, 12:00
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