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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 - 11.30 Dibattiti

12.00 - 13.00 VOTAZZJONIJIET

13.00 - 13.30 (Għoti tal-premju LUX)

15.00 - 23.00 Dibattiti

23 • Preżentazzjoni mill-President elett tal-Kummissjoni tal-Kulleġġ tal-Kummissarji u l-
programm tiegħu

[2019/2801(RSP)]

24 - Elezzjoni tal-Kummissjoni

[2019/2109(INS)]

Preċeduta minn rawnd wieħed ta' kelliema tal-gruppi politiċi f'ordni opposta

40 - Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Greċja

Rapport: Eva Kaili (A9-0040/2019)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-
Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Greċja

[COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

56 - Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibiilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex
jiġu indirizzati it-theddidiet kontinwi tal-migrazzjoni, tad-dħul tar-rifuġjati u tas-sigurtà

Rapport: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-
Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex jiġu indirizzati t-theddidiet
kontinwi tal-migrazzjoni, tad-dħul tar-rifuġjati u tas-sigurtà

[COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

27 - Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta'
Solidarjetà tal-UE sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-2020

Rapport: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-
Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-
Unjoni għall-2020

[COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

20 - Proċedura baġitarja 2020: test konġunt

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

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

Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni Baġitarja
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61 • (Għoti tal-premju LUX)

60 • Indħil minn pajjiżi oħra fid-demokraziji u fl-elezzjonijiet tagħna

Dibattitu topiku (Artikolu 162 tar-Regoli ta Proċedura)

[2019/2941(RSP)]

47 • Żviluppi fil-viċinat tal-Lvant

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

[2019/2934(RSP)]

46 • Is-sitwazzjoni f'Iżrael u fil-Palestina, inklużi l-insedjamenti

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

[2019/2935(RSP)]

43 • Is-sitwazzjoni fir-reġjun tal-Lvant Nofsani Usa', inkluża l-kriżi fl-Iran, fl-Iraq u fil-
Libanu

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

[2019/2917(RSP)]

19 À • In-negozjati li għaddejjin għal Ftehim ta' Sħubija ġdid UE-AKP

Mistoqsijiet orali

Tomas Tobé (O-000035/2019 - B9-0057/2019)
Kumitat għall-Iżvilupp
Kunsill
In-negozjati li għaddejjin bħalissa għal Ftehim ta' Sħubija ġdid bejn l-UE u l-Grupp ta' Stati AKP

Tomas Tobé (O-000036/2019 - B9-0058/2019)
Kumitat għall-Iżvilupp
Kummissjoni
In-negozjati li għaddejjin bħalissa għal Ftehim ta' Sħubija ġdid bejn l-UE u l-Grupp ta' Stati AKP

[2019/2832(RSP)]


	L-Erbgħa 27 ta' Novembru 2019
	09.00 - 11.30     
	12.00 - 13.00     VOTAZZJONIJIET
	13.00 - 13.30
	15.00 - 23.00     


