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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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17.00 - 23.00 Dibattiti

1 • Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

57 • Komunkazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-Rieżami tal-governanza ekonomika

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2020/2553(RSP)]

58 • Valutazzjoni tal-proposta riveduta tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-metodoloġija
tat-tkabbir

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2020/2554(RSP)]

45 À • Proċessi deċiżjonali awtomatizzati: niżguraw il-protezzjoni tal-konsumatur u l-
moviment liberu tal-merkanzija u tas-servizzi

Mistoqsija orali

Petra De Sutter (O-000008/2020 - B9-0007/20)
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Kummissjoni
Proċessi deċiżjonali awtomatizzati: l-iżgurar tal-protezzjoni tal-konsumatur u l-moviment liberu
tal-merkanzija u tas-servizzi

[2019/2915(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa

37 • L-SMEs u regolamentazzjoni aħjar

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2020/2521(RSP)]

51 À • Reviżjoni tal-linji gwida għall-infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea

Mistoqsija orali

Cristian-Silviu Buşoi (O-000012/2020 - B9-0008/2020)
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Kummissjoni
Ir-reviżjoni tal-linji gwida għall-infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea.

[2020/2549(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir f'Marzu

66 À • Oġġezzjoni skont l-Artikolu 111 tar-Regoli ta' Proċedura: lista tal-Unjoni ta'
proġetti ta' interess komuni

[2019/2907(DEA)]

Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa
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2 • Diskorsi ta' minuta (Artikolu 172 tar-Regoli ta' Proċedura)


	It-Tnejn 10 ta' Frar 2020
	17.00 - 23.00     
	Dibattitu konġunt - Lista tal-Proġetti tal-Unjoni ta' Interess Komuni u reviżjoni tal-linji gwida tat-TEN-E



