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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 - 11.50 Dibattiti

12.00 - 14.00 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot

15.00 - 23.00 Dibattiti

56 • Tħejjija tal-Laqgħa Straordinarja tal-Kunsill Ewropew tal-20 ta' Frar 2020 dwar il-
Qafas Finanzjarju Pluriennali

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2020/2538(RSP)]

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

Rakkomandazzjoni: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

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

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

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

Rapport: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

[2018/0356M(NLE)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

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

Rakkomandazzjoni: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

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

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

24 À - Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment UE-Vjetnam (Riżoluzzjoni)

Rapport: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

[2018/0358M(NLE)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

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

B9-0091/2020

[2019/2907(DEA)]

48 À - Objezzjoni skont l-Artikolu 112: Iċ-ċomb u l-komposti tiegħu

B9-0089/2020

[2019/2949(RPS)]
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18 À - Strateġija tal-UE biex tintemm il-mutilazzjoni ġenitali femminili fid-dinja kollha

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0090/2020, B9-0092/2020

[2019/2988(RSP)]

(Dibattitu: 18/12/2019)

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

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0094/2020

[2019/2915(RSP)]

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

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0098/2020

[2020/2557(RSP)]

11 À - Bank Ċentrali Ewropew - rapport annwali 2018

Rapport: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

[2019/2129(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

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

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

B9-0088/2020

[2019/2814(RSP)]

55 • Ewropa soċjali f'dinja diġitali

Dibattitu topiku (Artikolu 162 tar-Regoli ta Proċedura)

[2020/2550(RSP)]

34 • Strateġija dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2020/2515(RSP)]

26 À • Il-prijoritajiet tal-UE għall-64 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-
Nisa

Mistoqsija orali

Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Kunsill
Prijoritajiet tal-UE għall-64 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa

[2019/2967(RSP)]
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25 À«««I • Sistema ta' Dokumenti Foloz u Awtentiċi Online (FADO)

Rapport: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta u li jħassar l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill Nru
98/700/ĠAI, ir-Regolament Nru 1052/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-
Regolament (UE) Nru 2016/1624 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

64 • Is-sitwazzjoni attwali tal-ġlieda tal-UE kontra l-ħasil tal-flus, fid-dawl tal-Luanda
Leaks

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2020/2562(RSP)]

35 • Is-sitwazzjoni umanitarja tar-rifuġjati fil-fruntieri esterni tal-UE

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2020/2523(RSP)]

49 • Internet aħjar għat-tfal

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2020/2547(RSP)]

72 • Koronavajrus: l-iżgurar tad-drittijiet fundamentali u ta' rispons Ewropew
ikkoordinat

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2020/2565(RSP)]
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