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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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09.00 - 12.20 Dibattiti

12.30 - 14.30 VOTAZZJONIJIET

15.00 - 21.00 Dibattiti

15 • Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tas-17 u t-18 ta' Ottubru

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni

[2019/2721(RSP)]

27 • Analiżi tal-Kummissjoni Juncker

Dikjarazzjoni tal-President tal-Kummissjoni

[2019/2831(RSP)]

Segwiti minn ċiklu wieħed ta' interventi mill-kelliema tal-gruppi politiċi

24 «««I - Il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (2014-2020)

Rapport: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament
(KE) Nru 1309/2013 dwar il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (2014-2020)

[2019/0180(COD)]

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

21 «««I - Awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit u għall-
operazzjonijiet tas-sajd tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni

Rapport: Chris Davies (A9-0014/2019)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament
(UE) 2017/2403 fir-rigward tal-awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju
Unit u għall-operazzjonijiet tas-sajd tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni

[2019/0187(COD)]

Kumitat għas-Sajd

22 ««« - L-implimentazzjoni u l-finanzjament tal-baġit ġenerali tal-UE fl-2020 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju
Unit mill-Unjoni

Rakkomandazzjoni: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill dwar miżuri li jikkonċernaw l-implimentazzjoni
u l-finanzjament tal-baġit ġenerali tal-Unjoni fl-2019 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni

[2019/0186(APP)]

Kumitat għall-Baġits

25 À«««I - Il-perjodi ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2019/501 u tar-Regolament (UE) 2019/502

Rapport: Karima Delli

[2019/0179(COD)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

 (għadu mhux adottat)



15.00 - 21.00     
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16 À • Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - it-taqsimiet kollha

Rapport: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni
Ewropea għas-sena finanzjarja 2020

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

10 • Kwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)

Rapport: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta'
Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) għas-sena finanzjarja 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

11 • Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea
għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

35 • Immexxu 'l quddiem id-Direttiva orizzontali kontra d-Diskriminazzjoni

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2019/2877(RSP)]

36 À • Is-sitwazzjoni attwali rigward id-divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-
introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat - rapportar pubbliku għal kull pajjiż

Dikjarazzjoni tal-Kunsill

[2019/2882(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis
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