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Il-Ħamis 11 ta' Marzu 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 11 ta' Marzu 2021

 

 

09.00      Tħabbir tar-riżultati

 

09.00 - 13.00     Dibattiti (jew wara t-tħabbir tar-riżultati)

 

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)
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09.00 Tħabbir tar-riżultati

09.00 - 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

14.30 - 16.30 Dibattiti

16.30 Tħabbir tar-riżultati

88 À • Applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2020/2092, il-mekkaniżmu ta' kondizzjonalità
marbut mal-Istat tad-Dritt

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2021/2582(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir f'Marzu II

89 • Ir-rispett tal-prinċipju tas-sħubija, fit-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Pjanijiet
Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza, u l-iżgurar tal-governanza tajba tal-infiq

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2021/2583(RSP)]

83 À • Is-sitwazzjoni fil-Lvant tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo u l-assassinju
tal-ambaxxatur Taljan Luca Attanasio u tal-entourage tiegħu

RC B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021,
B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021

[2021/2577(RSP)]

82 À • Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fir-Renju tal-Bahrain, b'mod
partikolari l-każijiet tal-priġunieri li qed jistennew il-piena tal-mewt u tad-
difensuri tad-drittijiet tal-bniedem

RC B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021,
B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021

[2021/2578(RSP)]

81 À • Il-proċessi tal-massa kontra l-oppożizzjoni u s-soċjetà ċivili fil-Kambodja

B9-0182/2021, RC B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021,
B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021

[2021/2579(RSP)]



09.45 - 11.00     L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni

 

13.00      Tħabbir tar-riżultati
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116 • Votazzjonijiet dwar l-emendi

118 • Is-sitwazzjoni fil-Lvant tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo u l-assassinju tal-ambaxxatur Taljan
Luca Attanasio u tal-entourage tiegħu

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2021/2577(RSP)]

119 • Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fir-Renju tal-Bahrain, b'mod partikolari l-każijiet tal-
priġunieri li qed jistennew il-piena tal-mewt u tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2021/2578(RSP)]

120 • Il-proċessi tal-massa kontra l-oppożizzjoni u s-soċjetà ċivili fil-Kambodja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2021/2579(RSP)]

121 • Il-kunflitt Sirjan - 10 snin wara r-rewwixta

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2021/2576(RSP)]

113 • Proklamazzjoni tal-UE bħala Żona ta' Libertà LGBTIQ

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2021/2557(RSP)]

114 • Id-Drittijiet tat-Tfal

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
[2021/2523(RSP)]

122 • Votazzjonijiet finali

64 À - Is-Semestru Ewropew: L-Istrateġija Annwali għat-Tkabbir Sostenibbli 2021

Rapport: Markus Ferber (A9-0036/2021)

[2021/2004(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

36 À - Semestru Ewropew: aspetti soċjali u tal-impjieg fl-Istrateġija Annwali għat-Tkabbir Sostenibbli 2021

Rapport: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

[2020/2244(INI)]

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali



13.45 - 15.00     It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

 

14.30 - 16.30     Dibattiti
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117 • Votazzjonijiet finali

83 À - Is-sitwazzjoni fil-Lvant tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo u l-assassinju tal-ambaxxatur Taljan
Luca Attanasio u tal-entourage tiegħu

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

RC B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021, B9-0199/2021,
B9-0200/2021, B9-0201/2021

[2021/2577(RSP)]

82 À - Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fir-Renju tal-Bahrain, b'mod partikolari l-każijiet tal-
priġunieri li qed jistennew il-piena tal-mewt u tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

RC B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021, B9-0194/2021,
B9-0195/2021, B9-0197/2021

[2021/2578(RSP)]

81 À - Il-proċessi tal-massa kontra l-oppożizzjoni u s-soċjetà ċivili fil-Kambodja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0182/2021, RC B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021, B9-0186/2021,
B9-0187/2021, B9-0188/2021

[2021/2579(RSP)]

79 À - Il-kunflitt Sirjan - 10 snin wara r-rewwixta

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0175/2021, B9-0176/2021, RC B9-0177/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021, B9-0179/2021,
B9-0180/2021, B9-0181/2021

[2021/2576(RSP)]

65 À - Proklamazzjoni tal-UE bħala Żona ta' Libertà LGBTIQ

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0166/2021, B9-0167/2021

[2021/2557(RSP)]

58 À - Id-Drittijiet tat-Tfal

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

B9-0164/2021

[2021/2523(RSP)]

63 • Viżjoni fit-tul għaż-żoni rurali

Mistoqsija orali

[2021/2549(RSP)]

78 • Evalwazzjoni tar-Regolament dwar l-Imblukkar Ġeografiku

Mistoqsija orali

[2021/2546(RSP)]



 

16.30      Tħabbir tar-riżultati
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61 • Impenn ta' appoġġ lill-Afganistan meħud mill-UE fil-Konferenza ta' Ġinevra tal-
2020

Mistoqsija orali

[2020/2916(RSP)]
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