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Il-Ħamis 21 ta' Jannar 2021



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



Il-Ħamis 21 ta' Jannar 2021

 

 

08.30      Tħabbir tar-riżultati

 

08.30 - 13.00     Dibattiti (jew wara t-tħabbir tar-riżultati)

 
Dibattitu konġunt - Ugwaljanza bejn il-ġeneri

 
Tmiem tad-dibattitu konġunt
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08.30 Tħabbir tar-riżultati

08.30 - 13.00 Dibattiti (jew wara t-tħabbir tar-riżultati)

09.45 - 11.00 L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni

13.00 Tħabbir tar-riżultati

13.45 - 15.00 It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

16.30 Tħabbir tar-riżultati

78 À • Mitigazzjoni tal-konsegwenzi tat-terremoti fil-Kroazja

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2021/2504(RSP)]

38 À • Il-perspettiva tal-ġeneru fil-kriżi tal-COVID-19 u fil-perjodu ta' wara l-kriżi

Rapport: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

Rapport dwar il-perspettiva tal-ġeneru fil-kriżi tal-COVID-19 u fil-perjodu ta' wara
l-kriżi

[2020/2121(INI)]

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

39 À • L-Istrateġija tal-UE għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri

Rapport: Maria Noichl (A9-0234/2020)

Rapport dwar l-Istrateġija tal-UE għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri

[2019/2169(INI)]

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

40 À • Tnaqqis tad-disparità bejn il-ġeneri fil-qasam diġitali: il-parteċipazzjoni tan-
nisa fl-ekonomija diġitali

Rapport: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

Rapport dwar tnaqqis tad-disparità bejn il-ġeneri fil-qasam diġitali: il-parteċipazzjoni
tan-nisa fl-ekonomija diġitali

[2019/2168(INI)]

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



Dibattiti fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u

tal-istat tad-dritt (Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura)

 

09.45 - 11.00     L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni
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81 À • Ir-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika f'Hong Kong

B9-0066/2021, B9-0067/2021, B9-0068/2021, B9-0069/2021, B9-0070/2021,
B9-0071/2021, B9-0087/2021

[2021/2505(RSP)]

80 À • Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija, b'mod partikolari l-każ ta'
Selahattin Demirtas u ta' priġunieri oħra minħabba twemmin

B9-0072/2021, B9-0073/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, B9-0083/2021,
B9-0084/2021, B9-0086/2021

[2021/2506(RSP)]

79 À • Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Vjetnam, b'mod partikolari l-każ
tal-ġurnalisti tad-drittijiet tal-bniedem Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy u
Le Huu Minh Tuan

B9-0075/2021, B9-0076/2021, B9-0077/2021, B9-0078/2021, B9-0079/2021,
B9-0081/2021, B9-0082/2021

[2021/2507(RSP)]

88 • Votazzjonijiet finali

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

Rapport: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

[2020/2115(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

91 • Votazzjonijiet dwar l-emendi

108 • Caroline Roose (PECH A9-0264/2020) - Miżuri biex jippromwovu l-irkupru tal-istokkijiet 'il fuq mir-
Rendiment Massimu Sostenibbli (MSY)

118 • Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet - L-arrest ta' Aleksei Navalny

103 • Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - L-aħħar żviluppi fl-Assemblea Nazzjonali tal-Venezwela

110 • Frances Fitzgerald (FEMM A9-0229/2020) - Il-perspettiva tal-ġeneru fil-kriżi tal-COVID-19 u fil-
perjodu ta' wara l-kriżi

111 • Maria Noichl (FEMM A9-0234/2020) - L-Istrateġija tal-UE għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri

113 • Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - It-trażżin tal-oppożizzjoni demokratika f’Hong Kong

114 • Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet - Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija, b'mod
partikolari l-każ ta' Selahattin Demirtas u ta' priġunieri oħrajn minħabba twemminhom

115 • Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Vjetnam, b’mod
partikolari l-każ tal-ġurnalisti tad-drittijiet tal-bniedem Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy u Le
Huu Minh Tuan



13.00      Tħabbir tar-riżultati

 

13.45 - 15.00     It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

3 3Il-Ħamis 21 ta' Jannar 2021

663.448/OJ 663.448/OJ

89 • Votazzjonijiet finali

69 À - Miżuri biex jippromwovu l-irkupru tal-istokkijiet 'il fuq mir-Rendiment Massimu Sostenibbli (MSY)

Rapport: Caroline Roose (A9-0264/2020)

[2019/2162(INI)]

Kumitat għas-Sajd

117 À - L-arrest ta' Aleksei Navalny

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0090/2021, B9-0091/2021, B9-0092/2021, B9-0093/2021, B9-0094/2021, B9-0095/2021

[2021/2513(RSP)]

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

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

RC B9-0056/2021, B9-0056/2021, B9-0060/2021, B9-0062/2021, B9-0064/2021, B9-0065/2021

[2021/2508(RSP)]

26 À - Aċċess għal akkomodazzjoni diċenti u affordabbli għal kulħadd

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

[2019/2187(INI)]

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

28 À - Id-dritt ta' skonnessjoni

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

[2019/2181(INL)]

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

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

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0052/2021

[2020/2863(RSP)]

78 À - Mitigazzjoni tal-konsegwenzi tat-terremoti fil-Kroazja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

RC B9-0057/2021, B9-0057/2021, B9-0058/2021, B9-0059/2021, B9-0061/2021, B9-0063/2021

[2021/2504(RSP)]

38 À - Il-perspettiva tal-ġeneru fil-kriżi tal-COVID-19 u fil-perjodu ta' wara l-kriżi

Rapport: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

[2020/2121(INI)]

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

39 À - L-Istrateġija tal-UE għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri

Rapport: Maria Noichl (A9-0234/2020)

[2019/2169(INI)]

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



 

16.30      Tħabbir tar-riżultati
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40 À - Tnaqqis tad-disparità bejn il-ġeneri fil-qasam diġitali: il-parteċipazzjoni tan-nisa fl-ekonomija diġitali

Rapport: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

[2019/2168(INI)]

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

81 À - Ir-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika f'Hong Kong

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0066/2021, B9-0067/2021, B9-0068/2021, B9-0069/2021, B9-0070/2021, B9-0071/2021, B9-0087/2021

[2021/2505(RSP)]

80 À - Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija, b'mod partikolari l-każ ta' Selahattin Demirtas u
ta' priġunieri oħra minħabba twemmin

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0072/2021, B9-0073/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, B9-0083/2021, B9-0084/2021, B9-0086/2021

[2021/2506(RSP)]

79 À - Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Vjetnam, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalisti tad-
drittijiet tal-bniedem Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy u Le Huu Minh Tuan

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0075/2021, B9-0076/2021, B9-0077/2021, B9-0078/2021, B9-0079/2021, B9-0081/2021, B9-0082/2021

[2021/2507(RSP)]
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