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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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13.00 - 14.15     L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni
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08.30 - 13.00 Dibattiti

13.00 - 14.15 L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni

15.00 - 20.00 Dibattiti

19.00 Tħabbir tar-riżultati

20.00 - 21.15 It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

74 • Strateġija globali tal-UE għall-vaċċinazzjonijiet kontra l-COVID-19

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2021/2500(RSP)]

54 À • Reviżjoni tal-linji gwida dwar in-Network Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T)

Rapport: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

Rapport dwar ir-reviżjoni tal-linji gwida dwar in-Network Trans-Ewropew tat-Trasport
(TEN-T)

[2019/2192(INI)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

77 • Is-sitwazzjoni umanitarja tar-rifuġjati u tal-migranti fil-fruntieri esterni tal-UE

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2021/2503(RSP)]

62 • Nota: il-votazzjonijiet se jitqassmu bejn id-diversi sessjonijiet ta' votazzjoni skont l-għadd ta' emendi

83 • Votazzjoni unika

55 ««« - Ftehim għall-kooperazzjoni dwar kif jiġi trattat it-tniġġis tal-Baħar tat-Tramuntana bħala riżultat
taż-żejt u ta' sustanzi oħra ta' ħsara (Il-Ftehim ta' Bonn): estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni
materjali u ġeografika tiegħu

Rakkomandazzjoni: Pascal Canfin (A9-0268/2020)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-emendi tal-Ftehim għall-
kooperazzjoni fit-trattament tat-tniġġis tal-Baħar tat-Tramuntana miż-żejt u sustanzi oħra perikolużi (Il-
Ftehim ta’ Bonn) fir-rigward tal-estensjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni ta' dak il-Ftehim u dwar l-Adeżjoni
tar-Renju ta' Spanja għal dak il-Ftehim

[11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)]

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

84 • Votazzjonijiet dwar il-ftehimiet proviżorji



 

15.00 - 20.00     Dibattiti
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52 À«««I - L-eżenzjoni ta' ċerti parametri referenzjarji tal-kambju ta' pajjiżi terzi u l-iffissar ta' parametri
referenzjarji ta' sostituzzjoni minflok ċerti parametri referenzjarji li jkunu se jitwaqqfu

Rapport: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament
(UE) 2016/1011 fir-rigward tal-eżenzjoni ta' ċerti parametri referenzjarji tal-kambju ta' pajjiżi terzi u l-
iffissar ta' parametri referenzjarji ta' sostituzzjoni minflok ċerti parametri referenzjarji li jkunu se jitwaqqfu

[COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

67 À«««I - Strument ta' Appoġġ Tekniku

Rapport: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

[COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)]

Kumitat għall-Baġits

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

16 À«««I - L-eżerċizzju tad-drittijiet tal-Unjoni għall-applikazzjoni u l-infurzar ta' regoli kummerċjali
internazzjonali

Rapport: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

[COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

92 • Votazzjonijiet dwar l-emendi

94 • Javier Zarzalejos (LIBE A9-0248/2020) - Il-Mandat ta' Arrest Ewropew u l-proċeduri ta' konsenja
bejn l-Istati Membri

96 • Dace Melbārde (CULT A9-0210/2020) - Il-kisba ta' eredità politika effettiva għas-Sena Ewropea tal-
Wirt Kulturali

97 • Gilles Lebreton (JURI A9–0001/2021) - Intelliġenza Artifiċjali: kwistjonijiet ta’ interpretazzjoni u
applikazzjoni tad-dritt internazzjonali

98 • Sabrina Pignedoli (JURI A9-0270/2020) - Il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni
Ewropea fl-2017, fl-2018 u fl-2019

99 • Jens Gieseke (TRAN A9-0251/2020) - Ir-reviżjoni tal-linji gwida għan-Network trans-Ewropew tat-
Trasport (TEN-T)

117 À • L-arrest ta' Aleksei Navalny

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

[2021/2513(RSP)]

64 • It-tisħiħ tal-azzjoni esterna tal-UE fl-Amerka Latina u fil-Karibew wara l-aħħar
konferenza ministerjali UE-ALK

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

[2020/2915(RSP)]



Dibattitu konġunt - Politika Estera, ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (Artikolu 36 tat-

TUE) u Drittijiet tal-Bniedem

 
Tmiem tad-dibattitu konġunt

 

19.00      Tħabbir tar-riżultati
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20 À • L-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - rapport annwali
2020

Rapport: David McAllister (A9-0266/2020)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - rapport
annwali 2020

[2020/2206(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

19 À • L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - rapport
annwali 2020

Rapport: Sven Mikser (A9-0265/2020)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni -
rapport annwali 2020

[2020/2207(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

13 À • Id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni
Ewropea dwar il-kwistjoni - rapport annwali 2019

Rapport: Isabel Santos (A9-0259/2020)

Rapport dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-
Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni - rapport annwali 2019

[2020/2208(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

82 À • L-aħħar żviluppi fl-Assemblea Nazzjonali tal-Venezwela

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

[2021/2508(RSP)]

68 À • Il-konnettività u r-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Asja

Rapport: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

Rapport dwar il-konnettività u r-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Asja

[2020/2115(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin



20.00 - 21.15     It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

4 4It-Tlieta 19 ta' Jannar 2021

663.448/OJ 663.448/OJ

93 • Votazzjonijiet dwar l-emendi

100 • David McAllister (AFET A9-0266/2020) - L-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà
Komuni – rapport annwali 2020

101 • Sven Mikser (AFET A9-0265/2020) - L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni -
rapport annwali 2020

102 • Isabel Santos (AFET A9-0259/2020) - Id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika
tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni – rapport annwali 2019
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