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Il-Ħamis 16 ta' April 2020



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



Il-Ħamis 16 ta' April 2020

 

 

09.00 - 12.00     

 

09.30 - 10.30     L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni
 

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

Proċedura)
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09.00 - 12.00 Dibattiti

09.30 - 10.30 L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni

13.30 Tħabbir tar-riżultati

13.30 - 14.30 It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

17.00 Tħabbir tar-riżultati

17.00 - 18.00 It-tielet sessjoni ta' votazzjoni

20.30 Tħabbir tar-riżultati

20.30 - 21.30 Ir-raba' sessjoni ta' votazzjonijiet

22.50 Tħabbir tar-riżultati

23.00 Għeluq tas-seduta

25 • Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

4 À • Azzjoni koordinata tal-UE biex tikkumbatti l-pandemija tal-COVID-19 u l-
konsegwenzi tagħha

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni

[2020/2616(RSP)]

5 ««« - Regolament li jemenda l-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014-2020

[07170/2020 - 2020/0055(APP)]

Kumitat għall-Baġits

9 À - Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2020: Assistenza lill-Greċja bħala tweġiba għaż-żieda fil-
pressjoni migratorja - Miżuri immedjati fil-kuntest tat-tifqigħa tal-COVID-19 - Sostenn għar-
rikostruzzjoni ta' wara t-terremot fl-Albanija - Aġġustamenti oħra

[07250/2020 - 2020/2052(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

10 À - Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2/2020: Għoti ta' sostenn ta' emerġenza lill-Istati Membri u
tisħiħ ulterjuri tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili/rescEU bħala tweġiba għat-
tifqigħa tal-COVID-19

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]

Kumitat għall-Baġits
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6 À - Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-2020: migrazzjoni, dħul ta' rifuġjati u
theddid għas-sigurtà; miżuri immedjati fil-kuntest tat-tifqigħa tal-COVID-19; tisħiħ tal-
Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew - 2020/2053(BUD)

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

7 À - Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-2020: migrazzjoni, dħul ta' rifuġjati u
theddid għas-sigurtà; miżuri immedjati fil-kuntest tat-tifqigħa tal-COVID-19; tisħiħ tal-
Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew - 2020/2056(BUD)

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

8 À - Mobilizzazzjoni tal-Marġni ta' Kontinġenza fl-2020: għoti ta' assistenza ta' emerġenza lill-Istati
Membri u tisħiħ tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili/rescEU b'rispons għat-
tifqigħa tal-COVID-19

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

11 À«««I - Miżuri speċifiċi biex tingħata flessibbiltà eċċezzjonali għall-użu tal-Fondi Strutturali u ta'
Investiment Ewropej bħala tweġiba għat-tifqigħa tal-COVID-19

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

12 À«««I - Introduzzjoni ta' miżuri speċifiċi biex tiġi indirizzata l-kriżi tal-COVID-19

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

13 À«««I - Miżuri speċifiċi biex jittaffa l-impatt tat-tifqigħa tal-COVID-19 fuq is-settur tas-sajd u tal-
akkwakultura

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]

Kumitat għas-Sajd

14 À«««I - Apparati mediċi

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel



 

13.30 

 

13.30 - 14.30     It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

 

17.00 

 

17.00 - 18.00     It-tielet sessjoni ta' votazzjoni

 

20.30 

 

20.30 - 21.30     Ir-raba' sessjoni ta' votazzjonijiet
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4 À - Azzjoni koordinata tal-UE biex tikkumbatti l-pandemija tal-COVID-19 u l-konsegwenzi tagħha

RC B9-0143/2020, B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020,
B9-0148/2020, B9-0149/2020

[2020/2616(RSP)]

Votazzjonijiet dwar l-emendi I - Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta

26 • Tħabbir tar-riżultati

5 ««« - Regolament li jemenda l-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014-2020

[07170/2020 - 2020/0055(APP)]

Kumitat għall-Baġits

4 À - Azzjoni koordinata tal-UE biex tikkumbatti l-pandemija tal-COVID-19 u l-konsegwenzi tagħha

RC B9-0143/2020, B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020,
B9-0148/2020, B9-0149/2020

[2020/2616(RSP)]

Votazzjonijiet dwar l-emendi II - Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta

27 • Tħabbir tar-riżultati

34 À • Votazzjonijiet dwar l-emendi III - Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta - Azzjoni
koordinata tal-UE biex tikkumbatti l-pandemija tal-COVID-19 u l-konsegwenzi
tagħha

28 • Tħabbir tar-riżultati

16 À • Votazzjonijiet dwar l-emendi IV - Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta - Azzjoni
koordinata tal-UE biex tikkumbatti l-pandemija tal-COVID-19 u l-konsegwenzi
tagħha



22.50 

 

23.00      Għeluq tas-seduta
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29 • Tħabbir tar-riżultati
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