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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      Tħabbir tar-riżultati

 

08.30 - 10.30     Dibattiti (jew wara t-tħabbir tar-riżultati)

 

10.30 - 13.00     Dibattiti

 

13.00 - 14.15     L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni
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08.30 Tħabbir tar-riżultati

08.30 - 10.30 Dibattiti (jew wara t-tħabbir tar-riżultati)

10.30 - 13.00 Dibattiti

13.00 - 14.15 L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni

15.00 - 19.00 Dibattiti

19.00 Tħabbir tar-riżultati

20.00 - 21.15 It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

76 • L-inawgurazzjoni tal-President il-ġdid tal-Istati Uniti u s-sitwazzjoni politika attwali

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni

[2021/2502(RSP)]

59 • Preżentazzjoni tal-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Portugiża

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2020/2928(RSP)]

85 • Votazzjonijiet finali

34 À - Il-Mandat ta' Arrest Ewropew u l-proċeduri ta' konsenja bejn l-Istati Membri

Rapport: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

[2019/2207(INI)]

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

21 À - Tisħiħ tas-Suq Uniku: il-futur tal-moviment liberu tas-servizzi

Rapport: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

[2020/2020(INI)]

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

14 À - Il-kisba ta' eredità politika effettiva għas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali

Rapport: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

[2019/2194(INI)]

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni



 

15.00 - 19.00     Dibattiti
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29 À - Intelliġenza Artifiċjali: kwistjonijiet ta' interpretazzjoni u applikazzjoni tad-dritt internazzjonali

Rapport: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

Rapport dwar l-Intelliġenza Artifiċjali: kwistjonijiet ta' interpretazzjoni u applikazzjoni tad-dritt
internazzjonali fil-livell li fih l-UE hija affettwata fl-oqsma tal-użi ċivili u militari u tal-awtorità tal-Istat
barra l-ambitu tal-ġustizzja kriminali

[2020/2013(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

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

Rapport: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

[2019/2192(INI)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

47 À - Monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea fl-2017, fl-2018 u fl-2019

Rapport: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

Rapport dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea fl-2017, fl-2018 u fl-2019

[2019/2132(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

20 À - L-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - rapport annwali 2020

Rapport: David McAllister (A9-0266/2020)

[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)

[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)

[2020/2208(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

90 • Votazzjonijiet dwar l-emendi

104 • Reinhard Bütikofer (AFET A9-0269/2020) - Il-konnettività u r-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Asja

66 • Il-kriżi soċjali u tal-impjiegi waqt il-pandemija tal-COVID-19 u r-rispons tal-UE fil-
Pjan ta' Rkupru u fil-QFP

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2020/2934(RSP)]



 

19.00      Tħabbir tar-riżultati

 

20.00 - 21.15     It-tieni sessjoni ta' votazzjoni
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53 À«««I • Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn: miżuri speċifiċi
għall-indirizzar tal-kriżi tal-COVID-19

Rapport: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda
r-Regolament (UE) Nru 223/2014 fir-rigward tal-introduzzjoni ta' miżuri speċifiċi għall-
indirizzar tal-kriżi tal-COVID-19

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

26 À • Aċċess għal akkomodazzjoni diċenti u affordabbli għal kulħadd

Rapport: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

Rapport dwar l-aċċess għal akkomodazzjoni diċenti u affordabbli għal kulħadd

[2019/2187(INI)]

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

28 À • Id-dritt ta' skonnessjoni

Rapport: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar id-dritt ta' skonnessjoni

[2019/2181(INL)]

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

70 À • Ir-riforma tal-lista ta' rifuġji fiskali tal-UE

Mistoqsijiet orali

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000081/2020 - B9-0001/21)
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Kunsill
Ir-riforma tal-lista ta' rifuġji fiskali tal-UE

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000082/2020 - B9-0002/21)
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Kummissjoni
Ir-riforma tal-lista ta' rifuġji fiskali tal-UE

[2020/2863(RSP)]

75 • Nuqqas ta' trasparenza rigward il-ħatriet tal-Kunsill fl-UPPE

Dikjarazzjoni tal-Kunsill

[2021/2501(RSP)]

86 • Votazzjoni dwar ftehim proviżorju

53 À«««I - Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn: miżuri speċifiċi għall-indirizzar tal-
kriżi tal-COVID-19

Rapport: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

87 • Votazzjonijiet dwar l-emendi
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105 • Kim Van Sparrentak (EMPL A9-0247/2020) - L-aċċess għal akkomodazzjoni diċenti u affordabbli
għal kulħadd

106 • Alex Agius Saliba (EMPL A9-0246/2020) - Id-dritt ta' skonnessjoni

107 • Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Ir-riforma tal-lista ta' rifuġji fiskali tal-UE
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