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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 

 

09.15 - 10.30     L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni

 

09.15 - 13.00     Dibattiti
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09.00 Tħabbir tar-riżultati

09.15 - 10.30 L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni

09.15 - 13.00 Dibattiti

12.00 Tħabbir tal-Premju Sakharov

13.00 Tħabbir tar-riżultati

14.30 - 15.45 It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

18.15 Tħabbir tar-riżultati

20.00 - 21.15 It-tielet sessjoni ta' votazzjoni

132 • Tħabbir tar-riżultati

107 • Votazzjonijiet fuq l-emendi

108 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politika Agrikola Komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li
jridu jitfasslu mill-Istati Membri u ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR

34 À • L-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fil-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-UE

Rapport: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

Rapport dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fil-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-UE

[2019/2167(INI)]

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi

66 • Theddid serju għas-sigurtà mill-bejgħ ta' passaporti u viżi tal-UE lil kriminali

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2020/2824(RSP)]

67 • L-Istat tal-Unjoni tal-Enerġija

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2020/2825(RSP)]

68 • Allinjament tat-Trattat tal-Karta tal-Enerġija mal-Patt Ekoloġiku Ewropew

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2020/2827(RSP)]



12.00 

 

13.00 

 

14.30 - 15.45     It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

 

18.15 

 

20.00 - 21.15     It-tielet sessjoni ta' votazzjoni
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135 • Tħabbir tal-Premju Sakharov

133 • Tħabbir tar-riżultati

149 • Votazzjonijiet fuq l-emendi

113 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politika Agrikola Komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li
jridu jitfasslu mill-Istati Membri u ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR

106 • Votazzjoni finali

51 À - Id-deforestazzjoni

Rapport: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

[2020/2006(INL)]

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

111 • Votazzjonijiet fuq l-emendi

112 • Ernest Urtasun (FEMM A9-0145/2020) - L-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fil-politika estera u ta' sigurtà
komuni tal-UE

134 • Tħabbir tar-riżultati

153 • Votazzjonijiet fuq l-emendi

146 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politika Agrikola Komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li
jridu jitfasslu mill-Istati Membri u ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR

147 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Politika Agrikola Komuni: finanzjament, ġestjoni u monitoraġġ
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