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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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09.00      Tħabbir tar-riżultati

 

09.15 - 13.00     Dibattiti

 

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 Dibattiti

17.15 - 18.30 It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

91 • Il-bidu mill-ġdid tal-ostilitajiet bejn l-Armenja u l-Ażerbajġan b'rabta mal-enklav
tan-Nagorno-Karabakh

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

[2020/2809(RSP)]

90 • Missjoni diplomatika tal-UE fil-Venezwela fid-dawl tal-possibbiltà ta' elezzjonijiet

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

[2020/2810(RSP)]

89 • Is-sitwazzjoni fl-Iran

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

[2020/2811(RSP)]

125 - Approvazzjoni tal-allokazzjoni ta' responsabbiltajiet ġodda lill-Viċi President Eżekuttiv tal-
Kummissjoni Valdis Dombrovskis

[2020/2203(INS)]

75 - Approvazzjoni tal-ħatra ta' Mairead McGuinness bħala Membru tal-Kummissjoni Ewropea

[10684/2020 - C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE)]

101 • Votazzjonijiet finali

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

Rapport: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

[2020/2072(INL)]

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



 

14.15      Tħabbir tar-riżultati

 

15.00 - 17.00     Dibattiti

 
Dibattitu konġunt - Is-servizzi finanzjarji

 
Tmiem tad-dibattitu konġunt
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18 À - Implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni - rapport annwali 2018

Rapport: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni - rapport annwali 2018

[2019/2197(INI)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

129 • Votazzjonijiet fuq l-emendi

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

50 • Ir-rwol tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej fl-iskandlu Wirecard

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2020/2701(RSP)]

49 À • Finanzi Diġitali: riskji emerġenti relatati mal-kriptoassi - sfidi regolatorji u
superviżorji fil-qasam tas-servizzi, l-istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji

Rapport: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

Rapport bir-rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-Finanzi Diġitali: riskji
emerġenti relatati mal-kriptoassi - sfidi regolatorji u superviżorji fil-qasam tas-
servizzi, l-istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji

[2020/2034(INL)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

48 À • Żvilupp ulterjuri tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali (CMU): titjib tal-aċċess għall-
finanzjament fis-swieq kapitali, b'mod partikolari mill-SMEs, u żieda ulterjuri
fil-parteċipazzjoni tal-investituri fil-livell tal-konsumatur

Rapport: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

Rapport dwar żvilupp ulterjuri tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali (CMU): titjib tal-aċċess
għall-finanzjament fis-swieq kapitali, b'mod partikolari mill-SMEs, u żieda ulterjuri
fil-parteċipazzjoni tal-investituri fil-livell tal-konsumatur

[2020/2036(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji



17.15 - 18.30     It-tieni sessjoni ta' votazzjoni
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106 • Votazzjonijiet finali

44 À«««I - Liġi Ewropea dwar il-Klima

Rapport: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

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

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

97 À«««I - L-ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa fl-Ukrajna fuq l-uċuħ tar-raba' li jipproduċu ż-
żerriegħa taċ-ċereali u l-ekwivalenza taż-żerriegħa taċ-ċereali prodotta fl-Ukrajna

Rapport: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2003/17/KE fir-rigward tal-ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa fl-Ukrajna fuq l-uċuħ
tar-raba' li jipproduċu ż-żerriegħa taċ-ċereali u l-ekwivalenza taż-żerriegħa taċ-ċereali prodotta fl-Ukrajna

[COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)]

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

83 À - Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112(2) u (3) u (4)(c): L-ispeċifikazzjonijiet għad-diossidu tat-titanju (E
171)

B9-0308/2020

[2020/2795(RPS)]

82 À - Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112(2) u (3) u (4)(c): Il-livelli massimi tal-akrilammid f’ċerti oġġetti tal-
ikel għat-trabi u għat-tfal żgħar

B9-0311/2020

[2020/2735(RPS)]

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

Rapport: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

[2019/2157(INI)]

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

102 • Votazzjonijiet fuq l-emendi

114 • (TRAN) - Applikazzjoni tas-sikurezza ferrovjarja u r-regoli tal-interoperabbiltà fil-mina taħt il-Kanal
Ingliż

115 • (TRAN) - Deċiżjoni li tagħti s-setgħa lil Franza li tikkonkludi ftehim internazzjonali rigward il-mina
taħt il-Kanal Ingliż

117 • Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - L-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali fil-Bulgarija

118 • Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Il-Finanzi Diġitali: riskji emerġenti relatati mal-kriptoassi -
sfidi regolatorji u superviżorji fil-qasam tas-servizzi, l-istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji

119 • Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) - Żvilupp ulterjuri tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali
(CMU): titjib tal-aċċess għall-finanzjament fis-swieq kapitali, b'mod partikolari mill-SMEs, u żieda
ulterjuri fil-parteċipazzjoni tal-investituri fil-livell tal-konsumatur
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