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Il-Ħamis 14 ta' Novembru 2019



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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11.30 - 13.30 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot

26 • Is-sitwazzjoni tal-migranti fil-Bożnija, b'mod partikolari f'Bihać

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2019/2900(RSP)]

25 • Is-sitwazzjoni fil-hotspots fil-gżejjer Griegi, b'mod partikolari l-każ ta' Moria

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2019/2898(RSP)]

29 - Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' José Manuel Fernandes

Rapport: Ibán Garcia Del Blanco (A9-0023/2019)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' José Manuel Fernandes

[2019/2005(IMM)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

18 « - Bejgħ b'distanza ta' merkanzija u ċerti provvisti domestiċi ta' merkanzija

Rapport: Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta'
Novembru 2006 fir-rigward tad-dispożizzjonijiet relatati ma' bejgħ b'distanza ta' merkanzija u ċerti provvisti
domestiċi ta' merkanzija

[COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

5 À - Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni –
EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belġju

Rapport: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-
Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni mill-Belġju – EGF/2019/001
BE/Carrefour)

[COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

13 À - Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: Qoton ġenetikament modifikat LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

B9-0170/2019

[2019/2856(RSP)]
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14 À - Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: Fażola tas-sojja ġenetikament modifikata MON 89788 (MON-89788-
1)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

B9-0169/2019

[2019/2857(RSP)]

16 À - Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: Qamħirrum ġenetikament modifikat MON 89034 × 1507 × NK603 ×
DAS-40278-9 u s-subkombinazzjonijiet MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-
40278-9 u NK603 × DAS-40278-9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

B9-0171/2019

[2019/2859(RSP)]

17 À - Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: Qamħirrum ġenetikament modifikat Bt11 × MIR162 × MIR604 ×
1507 × 5307 × GA21 u qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina tnejn, tlieta, erbgħa jew
ħamsa mill-eventi uniċi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 u GA21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

B9-0172/2019

[2019/2860(RSP)]

22 À - Il-kriminilizzazzjoni tal-edukazzjoni sesswali fil-Polonja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019

[2019/2891(RSP)]

(Dibattitu: 21/10/2019)
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