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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 23 ta' Ġunju 2021 1

15.00 - 20.00 Dibattiti 1

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma 1

Dibattitu konġunt - Tħejjija għall-Kunsill Ewropew u varar mill-ġdid tad-Dikjarazzjoni ta' Malta 1

Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-24 u l-25 ta' Ġunju 2021 - Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni 1

Il-varar mill-ġdid tad-Dikjarazzjoni ta' Malta u l-użu ta' mekkaniżmu ta' solidarjetà effettiv -
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni 1

Il-futur tar-relazzjonijiet UE-Żvizzera - Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni 1

Dibattitu konġunt - Dispożizzjonijiet komuni u Politika ta' koeżjoni 1

Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew
Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi
u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà
Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi 2021–2027  - Rakkomandazzjoni għat-tieni
qari: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0206/2021) 1

Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta' Koeżjoni 2021–2027  -
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021) 2

Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) appoġġata mill-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u mill-istrumenti ta' finanzjament estern 2021–2027  -
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Pascal Arimont (A9-0205/2021) 2

Rapport tal-2020 tal-Kummissjoni dwar l-Istat tad-Dritt  - Rapport: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021) 2

Rapporti 2019-2020 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina  - Rapport: Paulo Rangel (A9-0185/2021) 2

17.00 - 18.15 Sessjoni ta' votazzjoni 2

Nota: il-votazzjonijiet se jitqassmu bejn id-diversi sessjonijiet ta' votazzjoni skont l-għadd ta' emendi 2

Votazzjoni tal-mozzjoni skont l-Artikolu 197 tar-Regoli ta' Proċedura 2

Is-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati fl-UE, fil-kuntest tas-saħħa tan-nisa 2

Votazzjoni dwar ftehim proviżorju 2

Miżuri ta' konservazzjoni u ta' infurzar li japplikaw fiż-Żona Regolatorja tal-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-
Atlantiku tal-Majjistral (NAFO)  - Rapport: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020) 3

Votazzjonijiet uniċi 3

Il-ħlas transkonfinali fl-Unjoni (kodifikazzjoni)  - Rapport: Karen Melchior (A9-0202/2021) 3

Regolamenti u kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman  - Rapport: Paulo
Rangel 3

Ftehim UE/Tajlandja: modifika tal-konċessjonijiet fuq il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda CLXXV tal-
UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea  - Rapport: Heidi Hautala
(A9-0180/2021) 3

Ftehim UE/Indoneżja: modifika tal-konċessjonijiet fuq il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda CLXXV tal-
UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea  - Rakkomandazzjoni: Heidi Hautala
(A9-0182/2021) 3

Ftehim UE/Arġentina: modifika tal-konċessjonijiet fuq il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda CLXXV tal-
UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea  - Rakkomandazzjoni: Jordi Cañas
(A9-0175/2021) 3

Sfidi u opportunitajiet għas-settur tas-sajd fil-Baħar l-Iswed  - Rapport: Ivo Hristov (A9-0170/2021) 4

Ir-rwol tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-assistenza umanitarja tal-UE fl-indirizzar tal-konsegwenzi tal-
pandemija tal-COVID-19  - Rapport: Hildegard Bentele, Norbert Neuser (A9-0151/2021) 4

Votazzjonijiet tal-emendi 4

Kontrolli uffiċjali fuq l-annimali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali biex tiġi żgurata l-konformità mal-
projbizzjoni ta' ċerti użi ta' antimikrobiċi 4
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20.30  Tħabbir tar-riżultati 4

20.30 - 23.00 Dibattiti (jew wara t-tħabbir tar-riżultati) 4

Is-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati fl-UE, fil-kuntest tas-saħħa tan-nisa  - Rapport: Predrag
Fred Matić (A9-0169/2021) 4

Impriża Konġunta għall-Computing ta' Prestazzjoni Għolja Ewropew  - Rapport: Maria da Graça Carvalho
(A9-0177/2021) 4

Il-25 anniversarju tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD25) (is-Summit ta'
Nairobi) - Mistoqsija orali (O-000020/2021 - B9-0018/21)  (O-000021/2021 - B9-0019/21) 5

Preżentazzjoni qasira tar-rapport li ġej: 5

Idoneità regolatorja, sussidjarjetà u proporzjonalità - rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet 2017, 2018
u 2019  - Rapport: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021) 5

Il-Ħamis 24 ta' Ġunju 2021 6

08.30 - 11.30 Dibattiti 6

Liġi Ewropea dwar il-Klima  - Rapport: Jytte Guteland (A9-0162/2020) 6

09.30 - 10.45 L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni 6

Votazzjoni dwar ftehim proviżorju 6

Liġi Ewropea dwar il-Klima  - Rapport: Jytte Guteland (A9-0162/2020) 6

Votazzjoni unika 6

Impriża Konġunta għall-Computing ta' Prestazzjoni Għolja Ewropew  - Rapport: Maria da Graça Carvalho
(A9-0177/2021) 6

Votazzjonijiet tal-emendi 6

***II NOVAKOV, KREHL (REGI 15/06) - Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi
u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna
u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi 2021–2027 6

Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta' Koeżjoni 2021–2027 6

Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) appoġġata mill-Fond
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u mill-istrumenti ta' finanzjament estern 2021–2027 7

Rapport tal-2020 tal-Kummissjoni dwar l-Istat tad-Dritt 7

Is-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati fl-UE, fil-kuntest tas-saħħa tan-nisa 7

Il-25 anniversarju tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD25) (is-Summit ta'
Nairobi) 7

Idoneità regolatorja, sussidjarjetà u proporzjonalità - rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet 2017, 2018 u
2019 7

Rapporti 2019-2020 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina 7

11.30 - 12.00 Seduta solenni 7

Diskors ta' António Guterres, Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti 7

12.00 - 14.00 Dibattiti 7

Il-faċilità ta' self għas-settur pubbliku skont il-Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta  - Rapport: Johan Van
Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020) 7

Il-ħtieġa urġenti li jiġu kkompletati l-proċeduri għan-nomini għall-funzjonament sħiħ tal-Uffiċċju tal-
Prosekutur Pubbliku Ewropew - Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni 7

13.00  Tħabbir tar-riżultati 8



Werrej

694.627/OJ 694.627/OJ

14.30 - 15.45 It-tieni sessjoni ta' votazzjoni 8

Votazzjoni dwar ftehim proviżorju 8

Il-faċilità ta' self għas-settur pubbliku skont il-Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta  - Rapport: Johan Van
Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020) 8

Votazzjonijiet finali 8

Kontrolli uffiċjali fuq l-annimali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali biex tiġi żgurata l-konformità mal-
projbizzjoni ta' ċerti użi ta' antimikrobiċi  - Rapport: Pascal Canfin (A9-0195/2021) 8

Rapport tal-2020 tal-Kummissjoni dwar l-Istat tad-Dritt  - Rapport: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021) 8

Is-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati fl-UE, fil-kuntest tas-saħħa tan-nisa  - Rapport: Predrag
Fred Matić (A9-0169/2021) 8

Il-25 anniversarju tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD25) (is-Summit ta'
Nairobi) - Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni 8

Idoneità regolatorja, sussidjarjetà u proporzjonalità - rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet 2017, 2018 u
2019  - Rapport: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021) 8

Rapporti 2019-2020 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina  - Rapport: Paulo Rangel (A9-0185/2021) 8

18.15  Tħabbir tar-riżultati 9

Ħin għad-diskorsi (Artikolu 171 tar-Regoli ta' Proċedura) 11

Skadenzi 12



L-Erbgħa 23 ta' Ġunju 2021

 

 

15.00 - 20.00     Dibattiti

 
Dibattitu konġunt - Tħejjija għall-Kunsill Ewropew u varar mill-ġdid tad-

Dikjarazzjoni ta' Malta

 
Tmiem tad-dibattitu konġunt

 
Dibattitu konġunt - Dispożizzjonijiet komuni u Politika ta' koeżjoni
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15.00 - 20.00 Dibattiti

17.00 - 18.15 Sessjoni ta' votazzjoni

20.30 Tħabbir tar-riżultati

20.30 - 23.00 Dibattiti (jew wara t-tħabbir tar-riżultati)

1 • Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

44 • Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-24 u l-25 ta' Ġunju 2021

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2021/2719(RSP)]

67 • Il-varar mill-ġdid tad-Dikjarazzjoni ta' Malta u l-użu ta' mekkaniżmu ta'
solidarjetà effettiv

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2021/2755(RSP)]

53 • Il-futur tar-relazzjonijiet UE-Żvizzera

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2021/2740(RSP)]

50 À«««II • Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-
Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond għal Tranżizzjoni
Ġusta u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli
finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-
Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi 2021–2027

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-
0206/2021)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-
ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond għal
Tranżizzjoni Ġusta u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli
finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà
Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi

[06674/1/2021 - C9-0193/2021 - 2018/0196(COD)]

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali



 
Tmiem tad-dibattitu konġunt

 

17.00 - 18.15     Sessjoni ta' votazzjoni
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49 À«««II • Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta' Koeżjoni
2021–2027

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-
ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u dwar il-Fond ta' Koeżjoni

[06168/1/2021 - C9-0194/2021 - 2018/0197(COD)]

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

48 À«««II • Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea
(Interreg) appoġġata mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u
mill-istrumenti ta' finanzjament estern 2021–2027

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Pascal Arimont (A9-0205/2021)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-
ħsieb tal-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar
dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg)
appoġġata mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u mill-istrumenti ta'
finanzjament estern

[05488/1/2021 - C9-0192/2021 - 2018/0199(COD)]

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

61 À • Rapport tal-2020 tal-Kummissjoni dwar l-Istat tad-Dritt

Rapport: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

Rapport dwar ir-Rapport tal-2020 tal-Kummissjoni dwar l-Istat tad-Dritt

[2021/2025(INI)]

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

59 À • Rapporti 2019-2020 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina

Rapport: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

Rapport dwar ir-Rapporti tal-Kummissjoni 2019-2020 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina

[2019/2171(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

40 • Nota: il-votazzjonijiet se jitqassmu bejn id-diversi sessjonijiet ta' votazzjoni skont l-għadd ta' emendi

87 • Votazzjoni tal-mozzjoni skont l-Artikolu 197 tar-Regoli ta' Proċedura

88 • Is-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati fl-UE, fil-kuntest tas-saħħa tan-nisa

Rapport: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)
[2020/2215(INI)]
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi

69 • Votazzjoni dwar ftehim proviżorju
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30 À«««I - Miżuri ta' konservazzjoni u ta' infurzar li japplikaw fiż-Żona Regolatorja tal-Organizzazzjoni tas-
Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral (NAFO)

Rapport: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament
(UE) 2019/833 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2019 li jistabbilixxi miżuri ta'
konservazzjoni u ta' infurzar li japplikaw fiż-Żona Regolatorja tal-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-
Majjistral

[COM(2020)0215 - C9-0157/2020 - 2020/0095(COD)]

Kumitat għas-Sajd

70 • Votazzjonijiet uniċi

33 «««I - Il-ħlas transkonfinali fl-Unjoni (kodifikazzjoni)

Rapport: Karen Melchior (A9-0202/2021)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħlas transkonfinali
fl-Unjoni (kodifikazzjoni)

[COM(2020)0323 - C9-0204/2020 - 2020/0145(COD)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

36 ««« - Regolamenti u kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman

Rapport: Paulo Rangel

[2019/0900(APP)]

14 ««« - Ftehim UE/Tajlandja: modifika tal-konċessjonijiet fuq il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda
CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea

Rapport: Heidi Hautala (A9-0180/2021)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni u r-
Renju tat-Tajlandja skont l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994
relatat mal-modifika tal-konċessjonijiet fuq il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda CLXXV tal-UE bħala
konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea

[05444/2021 - C9-0171/2021 - 2021/0003(NLE)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

11 ««« - Ftehim UE/Indoneżja: modifika tal-konċessjonijiet fuq il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda
CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea

Rakkomandazzjoni: Heidi Hautala (A9-0182/2021)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim
fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Indoneżja skont l-Artikolu XXVIII
tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 relatat mal-modifika tal-konċessjonijiet fuq
il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-
Unjoni Ewropea

[06505/2021 - C9-0181/2021 - 2021/0044(NLE)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

31 ««« - Ftehim UE/Arġentina: modifika tal-konċessjonijiet fuq il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda
CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea

Rakkomandazzjoni: Jordi Cañas (A9-0175/2021)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-
Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni u r-Repubblika Arġentina relatat mal-modifika tal-
konċessjonijiet fuq il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ
tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea

[06837/2021 - C9-0170/2021 - 2021/0054(NLE)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali



 

20.30      Tħabbir tar-riżultati

 

20.30 - 23.00     Dibattiti (jew wara t-tħabbir tar-riżultati)
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62 - Sfidi u opportunitajiet għas-settur tas-sajd fil-Baħar l-Iswed

Rapport: Ivo Hristov (A9-0170/2021)

Rapport dwar sfidi u opportunitajiet għas-settur tas-sajd fil-Baħar l-Iswed

[2019/2159(INI)]

Kumitat għas-Sajd

52 À - Ir-rwol tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-assistenza umanitarja tal-UE fl-indirizzar tal-konsegwenzi
tal-pandemija tal-COVID-19

Rapport: Hildegard Bentele, Norbert Neuser (A9-0151/2021)

Rapport dwar ir-rwol tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-assistenza umanitarja tal-UE fl-indirizzar tal-
konsegwenzi tal-pandemija tal-COVID-19

[2020/2118(INI)]

Kumitat għall-Iżvilupp

71 • Votazzjonijiet tal-emendi

86 • Kontrolli uffiċjali fuq l-annimali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali biex tiġi żgurata l-konformità
mal-projbizzjoni ta' ċerti użi ta' antimikrobiċi

Rapport: Pascal Canfin (A9-0195/2021)
[2021/0055(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

20 À • Is-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati fl-UE, fil-kuntest tas-saħħa tan-
nisa

Rapport: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

Rapport dwar is-sitwazzjoni tas-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati fl-UE,
fil-kuntest tas-saħħa tan-nisa

[2020/2215(INI)]

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi

43 « • Impriża Konġunta għall-Computing ta' Prestazzjoni Għolja Ewropew

Rapport: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-Impriża
Konġunta tal-Computing ta' Prestazzjoni Għolja Ewropew

[COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)]

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija



 

Preżentazzjoni qasira tar-rapport li ġej:
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54 À • Il-25 anniversarju tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp
(ICPD25) (is-Summit ta' Nairobi)

Mistoqsija orali

Evelyn Regner, Tomas Tobé (O-000020/2021 - B9-0018/21)
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Kumitat għall-Iżvilupp
Kunsill
Il-25 anniversarju tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD25) – is-Summit
ta' Nairobi

Evelyn Regner, Tomas Tobé (O-000021/2021 - B9-0019/21)
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Kumitat għall-Iżvilupp
Kummissjoni
Il-25 anniversarju tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD25) – is-Summit
ta' Nairobi

[2019/2850(RSP)]

64 À • Idoneità regolatorja, sussidjarjetà u proporzjonalità - rapport dwar it-Tfassil
Aħjar tal-Liġijiet 2017, 2018 u 2019

Rapport: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

Rapport dwar l-idoneità regolatorja tal-Unjoni Ewropea u s-sussidjarjetà u l-
proporzjonalità - rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet li jkopri s-snin 2017, 2018
u 2019

[2020/2262(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali



Il-Ħamis 24 ta' Ġunju 2021

 

 

08.30 - 11.30     Dibattiti

 

09.30 - 10.45     L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni
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08.30 - 11.30 Dibattiti

09.30 - 10.45 L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni

11.30 - 12.00 Seduta solenni

12.00 - 14.00 Dibattiti

13.00 Tħabbir tar-riżultati

14.30 - 15.45 It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

18.15 Tħabbir tar-riżultati

26 À«««I • Liġi Ewropea dwar il-Klima

Rapport: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika u li jemenda r-Regolament (UE)
2018/1999 ("il-Liġi Ewropea dwar il-Klima")

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

(Dibattitu: 06/10/2020, votazzjoni: 07/10/2020)

74 • Votazzjoni dwar ftehim proviżorju

26 À«««I - Liġi Ewropea dwar il-Klima

Rapport: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

(Dibattitu: 06/10/2020, votazzjoni: 07/10/2020)

75 • Votazzjoni unika

43 « - Impriża Konġunta għall-Computing ta' Prestazzjoni Għolja Ewropew

Rapport: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

[COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)]

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

76 • Votazzjonijiet tal-emendi

77 • ***II NOVAKOV, KREHL (REGI 15/06) - Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-
Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni,
il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi 2021–2027

78 • Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta' Koeżjoni 2021–2027

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)
[2018/0197(COD)]
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali



 

11.30 - 12.00     Seduta solenni

 

12.00 - 14.00     Dibattiti
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79 • Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) appoġġata
mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u mill-istrumenti ta' finanzjament estern
2021–2027

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Pascal Arimont (A9-0205/2021)
[2018/0199(COD)]
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

80 • Rapport tal-2020 tal-Kummissjoni dwar l-Istat tad-Dritt

Rapport: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)
[2021/2025(INI)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

81 • Is-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati fl-UE, fil-kuntest tas-saħħa tan-nisa

Rapport: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)
[2020/2215(INI)]
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi

82 • Il-25 anniversarju tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD25) (is-
Summit ta' Nairobi)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2850(RSP)]

83 • Idoneità regolatorja, sussidjarjetà u proporzjonalità - rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet 2017,
2018 u 2019

Rapport: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)
[2020/2262(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali

84 • Rapporti 2019-2020 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina

Rapport: Paulo Rangel (A9-0185/2021)
[2019/2171(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin

85 • Diskors ta' António Guterres, Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti

27 À«««I • Il-faċilità ta' self għas-settur pubbliku skont il-Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta

Rapport: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
faċilità ta' self għas-settur pubbliku skont il-Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta

[COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)]

Kumitat għall-Baġits

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

55 • Il-ħtieġa urġenti li jiġu kkompletati l-proċeduri għan-nomini għall-funzjonament
sħiħ tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2021/2751(RSP)]



13.00      Tħabbir tar-riżultati

 

14.30 - 15.45     It-tieni sessjoni ta' votazzjoni
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89 • Votazzjoni dwar ftehim proviżorju

27 À«««I - Il-faċilità ta' self għas-settur pubbliku skont il-Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta

Rapport: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

[COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)]

Kumitat għall-Baġits

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

72 • Votazzjonijiet finali

37 À«««I - Kontrolli uffiċjali fuq l-annimali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali biex tiġi żgurata l-konformità
mal-projbizzjoni ta' ċerti użi ta' antimikrobiċi

Rapport: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament
(UE) 2017/625 fir-rigward tal-kontrolli uffiċjali fuq l-annimali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali li jiġu
esportati minn pajjiżi terzi fl-Unjoni biex tiġi żgurata l-konformità mal-projbizzjoni ta' ċerti użi ta'
antimikrobiċi

[COM(2021)0108 - C9-0094/2021 - 2021/0055(COD)]

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

61 À - Rapport tal-2020 tal-Kummissjoni dwar l-Istat tad-Dritt

Rapport: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

[2021/2025(INI)]

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

20 À - Is-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati fl-UE, fil-kuntest tas-saħħa tan-nisa

Rapport: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

[2020/2215(INI)]

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi

54 À - Il-25 anniversarju tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD25) (is-
Summit ta' Nairobi)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0126/2020, B9-0365/2021, B9-0366/2021

[2019/2850(RSP)]

64 À - Idoneità regolatorja, sussidjarjetà u proporzjonalità - rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet 2017,
2018 u 2019

Rapport: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

[2020/2262(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

59 À - Rapporti 2019-2020 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina

Rapport: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

[2019/2171(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin



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

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

 
 

L-Erbgħa 23 ta' Ġunju 2021

 

15.00 - 20.00

 

20.30 - 23.00

 

 

Il-Ħamis 24 ta' Ġunju 2021

 

08.30 - 11.30

 

12.00 - 14.00
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Kunsill (bit-tweġibiet) :15'

Kummissjoni (bit-tweġibiet) :40'

Rapporteurs (6 x 6') :36'

Rapporteur għal opinjoni (4 x 1') :4'

Membri :121'

PPE : 28' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, Verts/ALE : 13', ID : 12' 30, ECR : 11', The Left : 8', NI : 8'

Kunsill (bit-tweġibiet) :5'

Kummissjoni (bit-tweġibiet) :20'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

Rapporteur għal opinjoni :1'

Awturi (kumitati) :5'

Rapporteurs (Artikolu 160 tar-Regoli ta' Proċedura) :4'

Membri :60'

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

Kunsill (bit-tweġibiet) :5'

Kummissjoni (bit-tweġibiet) :5'

Rapporteurs :6'

Rapporteurs għal opinjoni (4 x 1') :4'

Membri :121'

PPE : 28' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, Verts/ALE : 13', ID : 12' 30, ECR : 11', The Left : 8', NI : 8'

Kunsill (bit-tweġibiet) :10'

Kummissjoni (bit-tweġibiet) :15'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

Rapporteurs għal opinjoni (3 x 1') :3'

Membri :45'

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



Skadenzi

 
 

L-Erbgħa 23 ta' Ġunju 2021
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50 À • Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus,
il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-
Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna
u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi 2021–2027  - Rakkomandazzjoni għat-tieni qari:
Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0206/2021)

- Emendi; rifjut L-Erbgħa 16 ta' Ġunju, 13:00

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

49 À • Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta' Koeżjoni 2021–2027  - Rakkomandazzjoni
għat-tieni qari: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)

- Emendi; rifjut L-Erbgħa 16 ta' Ġunju, 13:00

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

48 À • Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) appoġġata mill-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u mill-istrumenti ta' finanzjament estern 2021–2027  -
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Pascal Arimont (A9-0205/2021)

- Emendi; rifjut L-Erbgħa 16 ta' Ġunju, 13:00

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

61 À • Rapport tal-2020 tal-Kummissjoni dwar l-Istat tad-Dritt  - Rapport: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

- Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 71 Membru; mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni alternattivi

L-Erbgħa 16 ta' Ġunju, 13:00

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunti alternattivi Il-Ħamis 17 ta' Ġunju, 12:00

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

59 À • Rapporti 2019-2020 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina  - Rapport: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

- Emendi L-Erbgħa 16 ta' Ġunju, 13:00

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

30 À • Miżuri ta' konservazzjoni u ta' infurzar li japplikaw fiż-Żona Regolatorja tal-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-
Atlantiku tal-Majjistral (NAFO)  - Rapport: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

- Emendi; rifjut L-Erbgħa 16 ta' Ġunju, 13:00

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

52 À • Ir-rwol tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-assistenza umanitarja tal-UE fl-indirizzar tal-konsegwenzi
tal-pandemija tal-COVID-19  - Rapport: Hildegard Bentele, Norbert Neuser (A9-0151/2021)

- Emendi tar-rapporteur, mill-inqas 71 Membru, mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni alternattivi

L-Erbgħa 16 ta' Ġunju, 13:00

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunti alternattivi Il-Ħamis 17 ta' Ġunju, 12:00

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

20 À • Is-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati fl-UE, fil-kuntest tas-saħħa tan-nisa  - Rapport:
Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

- Emendi tar-rapporteur, mill-inqas 71 Membru, mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni alternattivi

It-Tnejn 21 ta' Ġunju, 12:00

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunti alternattivi It-Tnejn 21 ta' Ġunju, 17:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" It-Tlieta 22 ta' Ġunju, 12:00



 

Il-Ħamis 24 ta' Ġunju 2021
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54 À • Il-25 anniversarju tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD25) (is-Summit
ta' Nairobi) - Mistoqsija orali (O-000020/2021 - B9-0018/21)  (O-000021/2021 - B9-0019/21)

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni L-Erbgħa 16 ta' Ġunju, 12:00

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

It-Tnejn 21 ta' Ġunju, 12:00

- Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta It-Tnejn 21 ta' Ġunju, 13:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-
ismijiet"

It-Tlieta 22 ta' Ġunju, 12:00

64 À • Idoneità regolatorja, sussidjarjetà u proporzjonalità - rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet 2017,
2018 u 2019  - Rapport: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

- Emendi L-Erbgħa 16 ta' Ġunju, 13:00

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

26 À • Liġi Ewropea dwar il-Klima  - Rapport: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

- Emendi; rifjut L-Erbgħa 16 ta' Ġunju, 13:00

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

27 À • Il-faċilità ta' self għas-settur pubbliku skont il-Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta  - Rapport: Johan Van
Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

- Emendi; rifjut L-Erbgħa 16 ta' Ġunju, 13:00

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

37 À • Kontrolli uffiċjali fuq l-annimali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali biex tiġi żgurata l-konformità
mal-projbizzjoni ta' ċerti użi ta' antimikrobiċi  - Rapport: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

- Emendi; rifjut It-Tnejn 21 ta' Ġunju, 12:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin" It-Tlieta 22 ta' Ġunju, 12:00


	L-Erbgħa 23 ta' Ġunju 2021
	15.00 - 20.00     Dibattiti
	Dibattitu konġunt - Tħejjija għall-Kunsill Ewropew u varar mill-ġdid tad-Dikjarazzjoni ta' Malta
	Dibattitu konġunt - Dispożizzjonijiet komuni u Politika ta' koeżjoni

	17.00 - 18.15     Sessjoni ta' votazzjoni
	20.30      Tħabbir tar-riżultati
	20.30 - 23.00     Dibattiti (jew wara t-tħabbir tar-riżultati)
	Preżentazzjoni qasira tar-rapport li ġej:


	Il-Ħamis 24 ta' Ġunju 2021
	08.30 - 11.30     Dibattiti
	09.30 - 10.45     L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni
	11.30 - 12.00     Seduta solenni
	12.00 - 14.00     Dibattiti
	13.00      Tħabbir tar-riżultati
	14.30 - 15.45     It-tieni sessjoni ta' votazzjoni
	18.15      Tħabbir tar-riżultati

	Ħin għad-diskorsi (Artikolu 171 tar-Regoli ta' Proċedura)
	L-Erbgħa 23 ta' Ġunju 2021
	15.00 - 20.00
	20.30 - 23.00

	Il-Ħamis 24 ta' Ġunju 2021
	08.30 - 11.30
	12.00 - 14.00


	Skadenzi
	L-Erbgħa 23 ta' Ġunju 2021
	Il-Ħamis 24 ta' Ġunju 2021

	Werrej
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


