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It-Tlieta 26 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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09.00 - 11.50     

 

12.00 - 12.30     Seduta solenni

 

12.30 - 14.30     VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
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09.00 - 11.50 Dibattiti

12.00 - 12.30 Seduta solenni

12.30 - 14.30 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot

15.00 - 23.00 Dibattiti

11 • Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-12 u t-13 ta' Diċembru

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2019/2722(RSP)]

26 • Diskors ta' Oleg Sentsov, rebbieħ tal-Premju Sakharov 2018

17 ««« - Ftehim UE-Ukrajna li jemenda l-preferenzi kummerċjali għal-laħam tat-tjur u preparati tal-laħam
tat-tjur previsti fil-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ukrajna

Rakkomandazzjoni: Enikő Győri (A9-0024/2019)

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

44 « - Emenda tar-regoli tal-VAT u tad-dazju tas-sisa fir-rigward ta' sforz ta' difiża fi ħdan il-qafas tal-
Unjoni

Rapport: Paul Tang (A9-0034/2019)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema
komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud u d-Direttiva 2008/118/KE dwar l-arranġamenti ġenerali għad-dazju
tas-sisa fir-rigward ta' sforz ta' difiża fi ħdan il-qafas tal-Unjoni

[COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

28 - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Joëlle Elvinger

Rapport: Olivier Chastel (A9-0030/2019)

Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Joëlle Elvinger bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri

[12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)]

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

29 - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - François Roger Cazala

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)

Rapport dwar il-ħatra proposta ta' François-Roger Cazala bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri

[12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)]

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit



 

15.00 - 23.00     
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30 - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Alex Brenninkmeijer

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)

Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Alex Brenninkmeijer bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri

[12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)]

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

31 - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Nikolaos Milionis

Rapport: Sándor Rónai (A9-0027/2019)

Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Nikolaos Milionis bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri

[12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)]

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

32 - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Klaus-Heiner Lehne

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)

Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Klaus Heiner Lehne bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri

[12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)]

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

35 À - Id-drittijiet tat-tfal fl-okkażjoni tat-30 anniversarju tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal (CRC)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

[2019/2876(RSP)]

(Dibattitu: 13/11/2019)

20 • Proċedura baġitarja 2020: test konġunt

Rapport: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

Rapport dwar it-test konġunt tal-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena
finanzjarja 2020, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fil-qafas tal-proċedura baġitarja

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni Baġitarja

49 • Ir-reazzjoni tal-UE għall-avvenimenti estremi tat-temp u l-impatti tagħhom: kif
nipproteġu ż-żoni urbani Ewropej u l-wirt kulturali tagħhom

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2019/2932(RSP)]

48 À • Diskriminazzjoni pubblika u diskors ta' mibegħda kontra persuni LGBTI, inklużi
żoni ħielsa minn persuni LGBTI

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2019/2933(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir f'Diċembru

33 À • Miżuri biex jiġi indirizzat l-impatt fuq l-agrikoltura Ewropea tad-deċiżjoni tad-
WTO dwar it-tilwima li tikkonċerna l-Airbus

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2019/2895(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis
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42 À • Il-Kriżi tal-Korp tal-Appell tad-WTO

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2019/2918(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis
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