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Il-Ħamis 8 ta' Ottubru 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 8 ta' Ottubru 2020

 

 

08.30      Tħabbir tar-riżultati

 

08.45 - 13.00     Dibattiti

 

Dibattiti fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u

tal-istat tad-dritt (Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura)
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08.30 Tħabbir tar-riżultati

08.45 - 13.00 Dibattiti

09.30 - 10.45 L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni

12.30 Tħabbir tar-riżultati

13.00 - 14.15 It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

16.30 Tħabbir tar-riżultati

92 • Il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, wara r-rivelazzjonijiet tal-FinCEN files

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2020/2812(RSP)]

63 • L-impatt tat-tifqigħa tal-COVID-19 fuq il-faċilitajiet tal-kura fit-tul

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2020/2794(RSP)]

96 À • L-Eritrea, il-każ ta' Dawitt Isaak

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020,
B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À • Il-Liġi dwar l-"Aġenti Barranin" fin-Nikaragwa

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À • Is-sitwazzjoni tal-migranti Etjopjani fiċ-ċentri tad-detenzjoni fl-Arabja Sawdija

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020,
B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]



09.30 - 10.45     L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni

 

12.30      Tħabbir tar-riżultati

 

13.00 - 14.15     It-tieni sessjoni ta' votazzjoni
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103 • Votazzjonijiet fuq l-emendi

120 • Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet - L-Eritrea, il-każ ta' Dawitt Isaak

121 • Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet - Il-Liġi dwar l-"Aġenti Barranin" fin-Nikaragwa

122 • Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet - Is-sitwazzjoni tal-migranti Etjopjani fiċ-ċentri tad-detenzjoni fl-
Arabja Sawdija

123 • Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet - It-tisħiħ tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ

124 • Votazzjonijiet finali

96 À - L-Eritrea, il-każ ta' Dawitt Isaak

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À - Il-Liġi dwar l-"Aġenti Barranin" fin-Nikaragwa

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À - Is-sitwazzjoni tal-migranti Etjopjani fiċ-ċentri tad-detenzjoni fl-Arabja Sawdija

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020, B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]

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

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



 

16.30      Tħabbir tar-riżultati
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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

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

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0309/2020

[2020/2793(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)

[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)

[2020/2036(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

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

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0310/2020

[2020/2764(RSP)]
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