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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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17.00 - 22.30 Dibattiti

19.15 - 20.30 Sessjoni ta' votazzjoni

1 • Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

39 À • L-istabbiliment ta' Mekkaniżmu tal-UE għad-Demokrazija, l-Istat tad-Dritt u d-
Drittijiet Fundamentali

Rapport: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Rapport dwar l-istabbiliment ta' Mekkaniżmu tal-UE għad-Demokrazija, l-Istat tad-Dritt u
d-Drittijiet Fundamentali

[2020/2072(INL)]

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

71 • Il-kundizzjonalità tal-istat tad-dritt fil-qafas tal-QFP 2021-2027 u ta' Next
Generation EU

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2020/2797(RSP)]

60 À • L-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali fil-Bulgarija

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2020/2793(RSP)]

35 • Preżentazzjoni mill-Kunsill tal-pożizzjoni tiegħu rigward l-abboz ta' baġit ġenerali -
is-sena finanzjarja 2021

[2020/2697(RSP)]

87 • In-nisa fil-proċessi deċiżjonali fuq il-bordijiet tal-kumpaniji, inkluża s-sitwazzjoni
attwali tad-direttiva dwar it-titjib tal-bilanċ bejn is-sessi fost diretturi mhux
eżekuttivi ta' kumpaniji elenkati f'borża u miżuri relatati

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2020/2808(RSP)]

88 À • It-tisħiħ tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ

Mistoqsijiet orali

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000058/2020 - B9-0018/20)
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Kunsill
It-tisħiħ tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000059/2020 - B9-0019/20)
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Kummissjoni
It-tisħiħ tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ

[2020/2764(RSP)]
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86 • Kumment: Id-dibattiti ser jitqassmu u jsiru fid-diversi sessjonijiet ta' votazzjoni skont l-għadd ta'
emendi

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

78 6 «««I - Applikazzjoni tar-regoli dwar is-sikurezza u l-interoperabbiltà ferrovjarja fi ħdan il-Kanal Ingliż

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Talba għal proċedura urġenti (Artikolu 163)

79 6 «««I - Deċiżjoni li tagħti s-setgħa lil Franza biex tikkonkludi ftehim internazzjonali dwar il-Kanal Ingliż

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Talba għal proċedura urġenti (Artikolu 163)

80 6 «««I - Produzzjoni organika: data tal-applikazzjoni u ċerti dati oħra

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Talba għal proċedura urġenti (Artikolu 163)

105 • Votazzjonijiet uniċi

54 «««I - Emenda tar-Regolament (UE) Nru 514/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-
proċedura tad-diżimpenn

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament
(UE) Nru 514/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-proċedura tad-diżimpenn

[COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)]

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

55 « - Guadeloupe, il-Guyana Franċiża, Martinique u Réunion: taxxi indiretti fuq ir-rum "tradizzjonali"

Rapport: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lil Franza tapplika rata mnaqqsa ta' ċerti
taxxi indiretti fuq ir-rum "tradizzjonali" prodott f'Guadeloupe, fil-Guyana Franċiża, f'Martinique u f'Réunion

[COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)]

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

56 « - It-taxxa AIEM fil-Gżejjer Kanarji

Rapport: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-taxxa AIEM fil-Gżejjer Kanarji

[COM(2020)0355 - 2020/0163(CNS)]

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
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57 « - Estensjoni tad-dazji tal-baħar fir-reġjuni ultraperiferiċi Franċiżi

Rapport: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda il-perjodu tal-applikazzjoni tad-Deċiżjoni Nru
940/2014/UE li tikkonċerna l-estensjoni tad-dazji tal-baħar fir-reġjuni ultraperiferiċi Franċiżi

[COM(2020)0371 - 2020/0174(CNS)]

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

58 - Abbozz ta' baġit emendatorju nru 7 għall-baġit ġenerali 2020 Aġġornament tad-dħul (riżorsi proprji)

Rapport: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 7/2020 tal-Unjoni Ewropea
għas-sena finanzjarja 2020 - Aġġornament tad-dħul (riżorsi proprji)

[10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)]

Kumitat għall-Baġits
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