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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 - 11.50 Dibattiti

12.00 - 14.00 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot

15.00 - 23.00 Dibattiti

40 À • L-operazzjoni militari Torka fil-Grigal tas-Sirja u l-konsegwenzi tagħha

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

[2019/2886(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis

28 À • Abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għall-2020 - it-taqsimiet kollha

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

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

[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)

[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)

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

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

29 À - Oġġezzjoni skont ir-Regola 112: Valutazzjoni tal-impatt tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fuq
in-naħal tal-għasel

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

B9-0149/2019

[2019/2776(RPS)]
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44 • Il-klima u l-emerġenza ekoloġika

Dibattitu topiku (Artikolu 162 tar-Regoli ta Proċedura)

[2019/2887(RSP)]

20 • Preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri - 2018

[2019/2802(RSP)]

Fil-preżenza tas-Sur Klaus-Heiner Lehne, President tal-Qorti tal-Awdituri

32 À • It-tiftix u s-salvataġġ fil-Mediterran

Mistoqsijiet orali

Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Kunsill
It-tiftix u s-salvataġġ fil-Mediterran

Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Kummissjoni
It-tiftix u s-salvataġġ fil-Mediterran

[2019/2755(RSP)]

43 À • Il-ftuħ tan-negozjati dwar l-adeżjoni mal-Maċedonja ta' Fuq u l-Albanija

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2019/2883(RSP)]

42 • Is-sitwazzjoni fl-Iraq, b'mod partikolari t-trażżin vjolenti tal-protesti taż-żgħażagħ u
tal-istudenti

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

[2019/2884(RSP)]

31 • Dikjarazzjoni politika ta' livell għoli tan-NU dwar il-Kopertura tas-Saħħa Universali

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2019/2861(RSP)]
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