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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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08.30 - 13.00 Dibattiti

09.30 - 10.45 L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni

13.00 Tħabbir tar-riżultati

14.30 - 15.45 It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

18.15 Tħabbir tar-riżultati

27 À • L-impatt tal-miżuri marbuta mal-COVID-19 fuq id-demokrazija, id-drittijiet
fundamentali u l-istat tad-dritt

Mistoqsija orali

Juan Fernando López Aguilar (O-000065/2020 - B9-0023/20)
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Kummissjoni
L-impatt tal-miżuri tal-COVID-19 fuq id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali

[2020/2790(RSP)]

28 À«««I • Programm ta' azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa għall-perjodu 2021-2027 ("il-
Programm l-UE għas-Saħħa")

Rapport: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
istabbiliment ta' Programm ta' azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa għall-perjodu 2021-
2027 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 282/2014 ("il-Programm tal-UE għas-Saħħa")

[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]

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

44 • It-trasparenza tax-xiri tal-vaċċini kontra l-COVID-19 kif ukoll tal-aċċess għalihom

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2020/2843(RSP)]

25 À • Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli - Kif niffinanzjaw il-Patt Ekoloġiku

Rapport: Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)

Rapport dwar il-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli - Kif niffinanzjaw il-Patt
Ekoloġiku

[2020/2058(INI)]

Kumitat għall-Baġits

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji



09.30 - 10.45     L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni
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14.30 - 15.45     It-tieni sessjoni ta' votazzjoni
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65 • Votazzjonijiet fuq l-emendi

40 À • Abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għall-2021 - it-taqsimiet kollha

70 • (BUDG A9-0206/2020 - 159) LARROUTUROU, CHASTEL
Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021 - it-taqsimiet kollha

75 • (PECH A9-0184/2020 - 159) ROOSE
Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u s-Seychelles u l-implimentazzjoni tal-Ftehim. Protokoll
(2020-2026) (riżoluzzjoni)

83 • Tħabbira tal-elezzjoni tal-ewwel Viċi President tal-Parlament Ewropew (bħala
sostituzzjoni ta' Mairead McGuinness)

66 • Votazzjonijiet finali

22 À - Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021 - it-taqsimiet kollha

Rapport: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)

[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

14 À - Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u s-Seychelles u l-implimentazzjoni tal-Ftehim. Protokoll
(2020-2026) (riżoluzzjoni)

Rapport: Caroline Roose (A9-0184/2020)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-
konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-
Seychelles u l-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu (2020-2026)

[2020/0002M(NLE)]

Kumitat għas-Sajd

67 • Votazzjonijiet fuq l-emendi

76 • (ENVI A9-0196/2020) BUŞOI
Programm ta' azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa għall-perjodu 2021-2027 ("il-Programm l-UE
għas-Saħħa")

78 • (BUDG/ECON A9-0198/2020) MUREŞAN, TANG
Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli - Kif niffinanzjaw il-Patt Ekoloġiku



18.15      Tħabbir tar-riżultati
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