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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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17.00 - 22.30 Dibattiti

18.30 - 19.45 Sessjoni ta' votazzjoni

1 • Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

27 À • Bank Ċentrali Ewropew – rapport annwali 2020

Rapport: Sven Simon (A9-0002/2021)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali 2020 tal-Bank Ċentrali Ewropew

[2020/2123(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Fil-preżenza ta' Christine Lagarde, President Bank Ċentrali Ewropew

19 À • Pjan ta' Azzjoni Ġdid għall-Ekonomija Ċirkolari

Rapport: Jan Huitema (A9-0008/2021)

Rapport dwar il-Pjan ta' Azzjoni Ġdid għall-Ekonomija Ċirkolari

[2020/2077(INI)]

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

29 À • Implimentazzjoni tad-Direttiva Kontra t-Traffikar

Rapport: Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-
0011/2021)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2011/36/UE dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda
kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu

[2020/2029(INI)]

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

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

43 À • Aġenda għall-Ħiliet għall-Ewropa għall-kompetittività sostenibbli, il-ġustizzja soċjali
u r-reżiljenza

Mistoqsija orali

[2020/2818(RSP)]

18 À • It-tnaqqis tal-inugwaljanzi, b'enfasi partikolari fuq il-faqar fost dawk li jaħdmu

Rapport: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

Rapport dwar it-tnaqqis tal-inugwaljanzi, b'enfasi partikolari fuq il-faqar fost dawk li
jaħdmu

[2019/2188(INI)]

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

83 À • L-impatt tal-COVID-19 fuq iż-żgħażagħ u fuq l-isport

Mistoqsija orali

[2020/2864(RSP)]
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54 À • Implimentazzjoni tal-Artikolu 43 tad-Direttiva dwar il-Proċeduri tal-Ażil

Rapport: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 43 tad-Direttiva 2013/32/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar proċeduri komuni
għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali

[2020/2047(INI)]

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

28 À • Aċċess pubbliku għad-dokumenti għas-snin 2016-2018

Rapport: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

Rapport dwar l-Aċċess Pubbliku għad-Dokumenti (Artikolu 122(7)) - Rapport
annwali għas-snin 2016-2018

[2019/2198(INI)]

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

Artikolu 122(7) tar-Regoli ta' Proċedura

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

102 • Votazzjonijiet permezz ta' vot sigriet

133 • Immunità

95 - Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Álvaro Amaro

Rapport: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Álvaro Amaro

[2019/2150(IMM)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

134 • Ħatra

81 - Ħatra tal-Viċi President tal-Bord Superviżorju tal-Bank Ċentrali Ewropew

Rapport: Irene Tinagli (A9-0007/2021)

Rapport dwar il-proposta tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-ħatra tal-Viċi President tal-Bord Superviżorju
tal-Bank Ċentrali Ewropew

[N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

96 • Votazzjoni unika

55 «««I - Il-kontroll tal-akkwist u l-pussess ta' armi (kodifikazzjoni)

Rapport: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontroll tal-akkwist u l-
pussess ta' armi (kodifikazzjoni)

[COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali
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73 • Votazzjonijiet dwar talbiet għal proċedura urġenti (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)

63 6 «««I - Ir-regoli dwar l-użu tas-slots fl-ajruporti tal-Unjoni: eżenzjoni temporanja

Rapport:

[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Talba għal proċedura urġenti (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)

64 6 «««I - Miżuri temporanji rigward il-validità ta' ċertifikati u liċenzji (Omnibus II)

Rapport:

[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Talba għal proċedura urġenti (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)

103 • Talba għal votazzjoni dwar l-emendi minflok tal-ftehim proviżorju (Artikolu 59(3) tar-Regoli ta'
Proċedura)

131 • Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) - L-
Istabbiliment ta' Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza
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