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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



L-Erbgħa 8 ta' Lulju 2020

 

 

14.00 

 

14.15 - 17.45     Dibattiti

 
Dibattitu konġunt - Laqgħat tal-Kunsill Ewropew tad-19 ta' Ġunju u tas-17 u t-18 ta'

Lulju 2020

 
Tmiem tad-dibattitu konġunt

 

16.30 - 17.45
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654.272/OJ 654.272/OJ

14.00 Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

14.15 - 17.45 Dibattiti

16.30 - 17.45 L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni

19.00 - 21.00 Dibattiti

20.00 Tħabbir tar-riżultati

20.30 - 21.45 It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

85 • Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

15 • Preżentazzjoni tal-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Ġermaniża

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2020/2667(RSP)]

17 • Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2020

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni

[2020/2669(RSP)]

90 • Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tas-17 u t-18 ta' Lulju 2020

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni

[2020/2704(RSP)]

124 • L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni

54 • Votazzjonijiet permezz ta' vot sigriet

4 - Nomina ta' Helga Berger bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri

Rapport: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

Rapport dwar in-nomina ta' Helga Berger bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri

[07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)]

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
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50 - Ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)

Rapport: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

Rapport dwar il-proposta għall-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea

[N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

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

59 • ***I (ENVI) Dispożizzjonijiet tranżitorji biex jiġi indirizzat l-impatt tal-kriżi tal-COVID-19 (emenda
tar-Regolament (UE) 2016/1628)

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
Talba għal proċedura urġenti (Artikolu 163)

140 • ***I (ENVI) It-twettiq ta' provi kliniċi ta' prodotti mediċinali u l-provvista ta' dawn il-prodotti għall-
użu mill-bniedem li fihom jew li jikkonsistu f'organiżmi ġenetikament modifikati maħsuba biex
jittrattaw jew jipprevjenu l-marda tal-coronavirus

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
Talba għal proċedura urġenti (Artikolu 163)

57 • Votazzjonijiet uniċi

30 «««I - Emenda tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward tar-riżorsi għall-allokazzjoni speċifika
għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ

Rapport: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament
(UE) Nru 1303/2013 fir-rigward tar-riżorsi għall-allokazzjoni speċifika għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-
Żgħażagħ

[COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)]

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

25 « - Emenda tar-Regolament (UE) 2017/2454 f'dak li jirrigwarda d-dati tal-applikazzjoni minħabba l-
kriżi kkawżata mit-tifqigħa tal-COVID-19

Rapport: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/2454 f'dak li
jirrigwarda d-dati tal-applikazzjoni minħabba l-kriżi kkawżata mit-tifqigħa tal-COVID-19

[COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

16 - Ħtif internazzjonali u nazzjonali ta' tfal tal-Unjoni minn ġenitur fil-Ġappun

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

B9-0205/2020

[2020/2621(RSP)]

Artikolu 227

36 - Id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità intellettwali u l-familji tagħhom fil-kriżi tal-COVID-19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

B9-0204/2020

[2020/2680(RSP)]

Artikolu 227

110 • Votazzjonijiet dwar mozzjonijiet proċedurali (Artikolu 67.1)



 

19.00 - 21.00     Dibattiti
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61 • Regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq u rekwiżiti tal-infurzar

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

66 • Il-ħinijiet ta' sewqan kuljum u kull ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ u l-
pożizzjonament permezz ta’ takografi

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

114 • Adattament għall-iżviluppi fis-settur tat-transport bit-triq

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Ismail Ertug (A9-0116/2020)
[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

58 • Votazzjonijiet fuq l-emendi

107 • Emendar tad-Direttivi (UE) 2017/2455 u (UE) 2019/1995 fir-rigward tad-dati tat-traspożizzjoni u l-
applikazzjoni minħabba t-tifqigħa tal-kriżi tal-COVID-19

Rapport: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

74 • Attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - rapport annwali 2019

Rapport: David Cormand (A9-0081/2020)
[2019/2126(INI)]
Kumitat għall-Baġits

75 • Kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - rapport annwali 2018

Rapport: Bas Eickhout (A9-0118/2020)
[2019/2127(INI)]
Kumitat għall-Kontroll Baġitarju

44 À • Politika komprensiva tal-Unjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-
finanzjament tat-terroriżmu - il-pjan ta' azzjoni tal-Kummissjoni u żviluppi reċenti
oħra

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2020/2686(RSP)]

48 À • L-istrateġija tal-UE dwar is-saħħa pubblika wara l-COVID-19

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2020/2691(RSP)]



20.00 

 

20.30 - 21.45
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127 • Tħabbir tar-riżultati

125 • It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

67 • Votazzjonijiet fuq l-emendi

121 À«««II - Regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq u rekwiżiti tal-infurzar

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta'
direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli speċifiċi rigward id-Direttiva 96/71/KE u
d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq u li temenda d-Direttiva
2006/22/KE fir-rigward ta' rekwiżiti tal-infurzar u r-Regolament (UE) Nru 1024/2012

[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

122 À«««II - Il-ħinijiet tas-sewqan ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ u l-
pożizzjonament permezz ta’ takografi

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta'
regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward ta'
rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet massimi ta' sewqan kuljum u kull ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perijodi ta'
mistrieħ kuljum u kull ġimgħa u r-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz
ta' takografi

[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

123 À«««II - Adattament għall-iżviluppi fis-settur tat-transport bit-triq

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta'
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1071/2009, (KE) Nru
1072/2009 u (UE) Nru 1024/2012 bl-għan li jiġu adattati għall-iżviluppi fis-settur tat-trasport bit-triq

[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

76 • Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea - ġlieda kontra l-frodi - rapport annwali 2018

Rapport: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
[2019/2128(INI)]
Kumitat għall-Kontroll Baġitarju
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