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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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10.00      Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

 

10.00 - 11.00     Votazzjonijiet dwar talbiet għal proċedura urġenti (Artikolu 163 tar-Regoli ta'

Proċedura)

 

10.30 - 12.30     Dibattiti
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10.00 Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

10.00 - 11.00 Votazzjonijiet dwar talbiet għal proċedura urġenti (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)

10.30 - 12.30 Dibattiti

12.30 Tħabbira tar-riżultati tal-votazzjonijiet dwar talbiet għal proċedura urġenti

17.30 - 18.30 Votazzjonijiet dwar l-emendi

20.00 Tħabbira tar-riżultati tal-votazzjonijiet dwar l-emendi

20.00 - 21.00 Votazzjonijiet finali

22.30 - 23.00 Tħabbira tar-riżultati tal-votazzjonijiet finali

1 À«««I - L-allokazzjoni ta' slots f'ajruporti tal-Komunità : regoli komuni

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

2 À«««I - Miżuri speċifiċi biex jiġu mmobilizzati investimenti fis-sistemi tal-kura tas-saħħa tal-Istati Membri u
fis-setturi l-oħra tal-ekonomiji tagħhom b'reazzjoni għat-tifqigħa COVID-19 [Inizjattiva ta'
Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus]

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

3 À«««I - Assistenza finanzjarja għall-Istati Membri u l-pajjiżi li qed jinnegozjaw l-adeżjoni mal-Unjoni li
huma milquta serjament minn emerġenza maġġuri tas-saħħa pubblika

   Younous Omarjee

[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

5 • Rispons Ewropew koordinat għat-tifqigħa tal-COVID-19

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2020/2610(RSP)]



12.30      Tħabbira tar-riżultati tal-votazzjonijiet dwar talbiet għal proċedura urġenti

 

17.30 - 18.30     Votazzjonijiet dwar l-emendi

 

20.00      Tħabbira tar-riżultati tal-votazzjonijiet dwar l-emendi

 

20.00 - 21.00     Votazzjonijiet finali
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1 À«««I • L-allokazzjoni ta' slots f'ajruporti tal-Komunità : regoli komuni

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

2 À«««I • Miżuri speċifiċi biex jiġu mmobilizzati investimenti fis-sistemi tal-kura tas-saħħa tal-
Istati Membri u fis-setturi l-oħra tal-ekonomiji tagħhom b'reazzjoni għat-tifqigħa
COVID-19 [Inizjattiva ta' Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus]

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

3 À«««I • Assistenza finanzjarja għall-Istati Membri u l-pajjiżi li qed jinnegozjaw l-adeżjoni
mal-Unjoni li huma milquta serjament minn emerġenza maġġuri tas-saħħa pubblika

   Younous Omarjee

[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

1 À«««I - L-allokazzjoni ta' slots f'ajruporti tal-Komunità : regoli komuni

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

2 À«««I - Miżuri speċifiċi biex jiġu mmobilizzati investimenti fis-sistemi tal-kura tas-saħħa tal-Istati Membri u
fis-setturi l-oħra tal-ekonomiji tagħhom b'reazzjoni għat-tifqigħa COVID-19 [Inizjattiva ta'
Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus]

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

3 À«««I - Assistenza finanzjarja għall-Istati Membri u l-pajjiżi li qed jinnegozjaw l-adeżjoni mal-Unjoni li
huma milquta serjament minn emerġenza maġġuri tas-saħħa pubblika

   Younous Omarjee

[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali



22.30 - 23.00     Tħabbira tar-riżultati tal-votazzjonijiet finali
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