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Il-Ġimgħa 13 ta' Novembru 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
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09.00 - 10.15     L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni

 

12.45      Tħabbir tar-riżultati

 

14.00 - 15.15     It-tieni sessjoni ta' votazzjoni
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09.00 - 10.15 L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni

12.45 Tħabbir tar-riżultati

14.00 - 15.15 It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

17.30 Tħabbir tar-riżultati

68 • Votazzjonijiet finali

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)

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

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

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

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

[2020/2058(INI)]

Kumitat għall-Baġits

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

69 • Votazzjonijiet fuq l-emendi

80 • (BUDG/ECON A9-0203/2020) FERNANDES, TINAGLI
Programm InvestEU

77 • Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - L-impatt tal-miżuri marbuta mal-COVID-19 fuq id-demokrazija, id-
drittijiet fundamentali u l-istat tad-dritt

79 • Votazzjonijiet finali

61 À«««I - Programm InvestEU

Rapport: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm
InvestEU

[COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]

Kumitat għall-Baġits

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji



 

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

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0343/2020

[2020/2790(RSP)]
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