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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 - 12.30 Dibattiti

15.00 - 23.00 Dibattiti

60 À • Mandat propost għal negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran
Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2020/2557(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa

14 ««« • Konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Vjetnam

Rakkomandazzjoni: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-
Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-
Vjetnam

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa

12 À • Konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Vjetnam (Riżoluzzjoni)

Rapport: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta'
deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-
Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

[2018/0356M(NLE)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa

13 ««« • Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment UE-Vjetnam

Rakkomandazzjoni: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni,
f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-
Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam,
min-naħa l-oħra

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa
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24 À • Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment UE-Vjetnam (Riżoluzzjoni)

Rapport: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta'
deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta'
Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-
naħa l-waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra

[2018/0358M(NLE)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa

11 À • Bank Ċentrali Ewropew - rapport annwali 2018

Rapport: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2018

[2019/2129(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Fil-preżenza ta' Christine Lagarde, President tal-BĊE

71 • Dwar il-ksur tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2017/2074 rigward miżuri restrittivi fid-dawl
tas-sitwazzjoni fil-Venezwela - dħul illegali ta' persuni inklużi fil-lista ta' sanzjonijiet
fit-territorju ta' Stat Membru tal-UE

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2020/2564(RSP)]

61 • Il-pjan tal-Istati Uniti għal-Lvant Nofsani: reazzjoni tal-UE f'konformità mad-dritt
internazzjonali

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

[2020/2559(RSP)]

62 • Is-sitwazzjoni attwali tas-sigurtà fis-Sirja

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

[2020/2560(RSP)]

29 • L-istrateġija komprensiva l-ġdida UE-Afrika

Mistoqsija orali

Tomas Tobé (O-000007/2020 - B9-0006/2020)
Kumitat għall-Iżvilupp
Kummissjoni
L-istrateġija komprensiva l-ġdida UE-Afrika

[2020/2500(RSP)]

41 • Il-ġlieda kontra l-anti-Semitiżmu fl-Ewropa kollha

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2020/2524(RSP)]
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63 • It-theddida kostanti għall-istat tad-dritt fil-Polonja

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2020/2561(RSP)]

16 À • Il-kummerċ illegali ta' annimali tal-kumpanija fl-UE

Mistoqsijiet orali

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000010/2020 - B9-0003/2020)
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Kunsill
Il-protezzjoni tas-suq intern u tad-drittijiet tal-konsumaturi tal-UE mill-implikazzjonijiet negattivi
tal-kummerċ illegali fl-annimali tal-kumpanija

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000011/2020 - B9-0004/2020)
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Kummissjoni
Il-protezzjoni tas-suq intern u tad-drittijiet tal-konsumaturi tal-UE mill-implikazzjonijiet negattivi
tal-kummerċ illegali fl-annimali tal-kumpanija

[2019/2814(RSP)]
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