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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



It-Tlieta 6 ta' Ottubru 2020

 

 

09.00      Tħabbir tar-riżultati

 

09.15 - 13.00     Dibattiti
 
Dibattitu konġunt - Il-laqgħat tal-Kunsill Ewropew tal-1 u t-2 ta' Ottubru u tal-15 u

s-16 ta' Ottubru 2020

 
Tmiem tad-dibattitu konġunt

 

10.30 - 11.45     L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni
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09.00 Tħabbir tar-riżultati

09.15 - 13.00 Dibattiti

10.30 - 11.45 L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni

14.15 Tħabbir tar-riżultati

15.00 - 17.00 Dibattitu

17.45 - 19.00 It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

52 • Konklużjonijiet tal-Laqgħa Straordinarja tal-Kunsill Ewropew tal-1 u t-2 ta'
Ottubru 2020

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni

[2020/2787(RSP)]

53 • Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-15 u s-16 ta' Ottubru 2020

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2020/2788(RSP)]

19 À • L-Istrateġija Ewropea għall-Foresti - It-Triq 'il Quddiem

Rapport: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

Rapport dwar l-Istrateġija Ewropea għall-Foresti - It-Triq 'il Quddiem

[2019/2157(INI)]

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

99 • Votazzjonijiet fuq l-emendi

107 • Michal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) - L-Istabbiliment ta' Mekkaniżmu tal-UE dwar id-
Demokrazija, l-Istat tad-Dritt u d-Drittijiet Fundamentali

108 • Jörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) - Implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni - rapport
annwali 2018



14.15      Tħabbir tar-riżultati

 

15.00 - 17.00     Dibattitu

 

17.45 - 19.00     It-tieni sessjoni ta' votazzjoni
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44 À«««I • Liġi Ewropea dwar il-Klima

Rapport: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika u li jemenda r-Regolament (UE)
2018/1999 ("il-Liġi Ewropea dwar il-Klima")

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

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

100 • Votazzjonijiet fuq l-emendi

109 • Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Liġi Ewropea dwar il-Klima

110 • Veronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) - Ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa fl-
Ukrajna fuq l-uċuħ tar-raba' li jipproduċu ż-żerriegħa taċ-ċereali u dwar l-ekwivalenza taż-żerriegħa
taċ-ċereali prodotta fl-Ukrajna

113 • Petri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) - Rapport dwar l-Istrateġija Ewropea għall-Foresti - It-Triq 'il
Quddiem
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