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L-Erbgħa 24 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
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15.00 - 20.00     Dibattiti

 
Dibattitu konġunt - It-tħejjija tal-Kunsill Ewropew u ċ-Ċertifikat Aħdar Diġitali

 
Tmiem tad-dibattitu konġunt
 
Dibattitu konġunt - Ir-Riforma tar-Riżorsi Proprji tal-UE
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15.00 - 20.00 Dibattiti

20.30 - 23.30 Dibattiti

21.00 - 22.15 Sessjoni ta' votazzjoni

1 • Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

48 • Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-25 u s-26 ta' Marzu 2021

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2021/2585(RSP)]

77 • Ċertifikat Aħdar Diġitali

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2021/2609(RSP)]

43 ««« • Is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea

Rakkomandazzjoni: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0047/2021)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri ta'
implimentazzjoni għas-sistema tar-Riżorsi Proprji tal-Unjoni Ewropea u li jħassar ir-
Regolament (UE, Euratom) Nru 608/2014

[10045/2020 - C9-0024/2021 - 2018/0132(APP)]

Kumitat għall-Baġits

44 À« • Ir-riżorsa proprja bbażata fuq l-Iskart tal-plastik mill-imballaġġ mhux riċiklat
u ċerti aspetti tar-riżorsa proprja bbażata fuq l-ING

Rapport: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0048/2021)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-kalkolu tar-riżorsi
proprji bbażati fuq l-iskart mill-imballaġġ tal-plastik li mhuwiex riċiklat, dwar il-
metodi u l-proċedura għat-tqegħid għad-dispożizzjoni ta' dik ir-riżorsa proprja, dwar
il-miżuri li jissodisfaw il-ħtiġijiet fi flus kontanti, u dwar ċerti aspetti tar-riżorsa
proprja bbażata fuq l-introjtu nazzjonali gross

[13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE)]

Kumitat għall-Baġits



 
Tmiem tad-dibattitu konġunt
 
Dibattitu konġunt - Pakkett ta' Rkupru tas-Swieq Kapitali: aġġustamenti għall-qafas

ta' titolizzazzjoni

 
Tmiem tad-dibattitu konġunt
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42 À« • Il-ġbir mir-riżorsi nfushom li jidħol mit-taxxa fuq il-valur miżjud

Rapport: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0049/2021)

Rapport dwar l-abbozz tar-Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KEE,
Euratom) Nru 1553/89 dwar l-arranġamenti uniformi definittivi għall-ġbir ta' riżorsi
proprji li jakkumulaw mit-taxxa tal-valur miżjud

[COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE)]

Kumitat għall-Baġits

45 À«««I • Qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u qafas speċifiku għal titolizzazzjoni
sempliċi, trasparenti u standardizzata biex jgħin l-irkupru mill-kriżi tal-
COVID-19

Rapport: Paul Tang (A9-0215/2020)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jemenda r-Regolament (UE) 2017/2402 li jistabbilixxi qafas ġenerali għat-
titolizzazzjoni u li joħloq qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u
standardizzata biex jgħin l-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19

[COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

46 À«««I • Emenda tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta' aġġustamenti għall-
qafas ta' titolizzazzjoni bħala appoġġ għall-irkupru ekonomiku b'reazzjoni
għall-kriżi tal-COVID-19

Rapport: Othmar Karas (A9-0213/2020)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta' aġġustamenti għall-qafas
ta' titolizzazzjoni bħala appoġġ għall-irkupru ekonomiku b'reazzjoni għall-pandemija
tal-COVID-19

[COM(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

23 À • Linji gwida għall-Baġit 2022 –  Taqsima III

Rapport: Karlo Ressler (A9-0046/2021)

Rapport dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-Baġit 2022, Taqsima III – il-
Kummissjoni

[2020/2265(BUI)]

Kumitat għall-Baġits



20.30 - 23.30     Dibattiti

 

Preżentazzjonijiet qosra tar-rapporti li ġejjin:
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47 À • Implimentazzjoni tad-Direttivi dwar il-Kwalità tal-Arja Ambjentali

Rapport: Javi López (A9-0037/2021)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttivi dwar il-Kwalità tal-Arja Ambjentali: id-
Direttiva 2004/107/KE u d-Direttiva 2008/50/KE

[2020/2091(INI)]

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

32 À • Strateġija ġdida UE-Afrika

Rapport: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)

Rapport dwar Strateġija ġdida UE-Afrika – sħubija għal żvilupp sostenibbli u inklużiv

[2020/2041(INI)]

Kumitat għall-Iżvilupp

10 • It-tfassil tal-politika tal-edukazzjoni diġitali

Rapport: Victor Negrescu (A9-0042/2021)

Rapport dwar it-tfassil tal-politika tal-edukazzjoni diġitali

[2020/2135(INI)]

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

39 • L-impatt tal-iskart fil-baħar fuq is-sajd

Rapport: Catherine Chabaud (A9-0030/2021)

Rapport dwar l-impatt tal-iskart fil-baħar fuq is-sajd

[2019/2160(INI)]

Kumitat għas-Sajd

27 À • Strateġija tal-UE għal Turiżmu Sostenibbli

Rapport: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0033/2021)

Rapport dwar l-istabbiliment ta' Strateġija tal-UE għal Turiżmu Sostenibbli

[2020/2038(INI)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

50 À • It-tisħiħ tar-rwol internazzjonali tal-euro

Rapport: Danuta Maria Hübner (A9-0043/2021)

Rapport dwar it-tisħiħ tar-rwol internazzjonali tal-euro

[2020/2037(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

14 • Il-politika ta' koeżjoni u l-istrateġiji ambjentali reġjonali fil-ġlieda kontra t-
tibdil fil-klima

Rapport: Tonino Picula (A9-0034/2021)

Rapport dwar il-politika ta' koeżjoni u l-istrateġiji ambjentali reġjonali fil-ġlieda
kontra t-tibdil fil-klima

[2020/2074(INI)]

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali



21.00 - 22.15     Sessjoni ta' votazzjoni
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90 • Nota: il-votazzjonijiet se jitqassmu bejn id-diversi sessjonijiet ta' votazzjoni skont l-għadd ta' emendi

84 • Votazzjonijiet permezz ta' vot sigriet:

Immunitajiet

82 - Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Lívia Járóka

Rapport: Stéphane Séjourné (A9-0050/2021)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Lívia Járóka

[2020/2198(IMM)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

83 - Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-Francois Jalkh

Rapport: Ibán García Del Blanco (A9-0051/2021)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-François Jalkh

[2020/2110(IMM)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

51 • Votazzjoni unika

43 ««« - Is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea

Rakkomandazzjoni: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0047/2021)

[10045/2020 - C9-0024/2021 - 2018/0132(APP)]

Kumitat għall-Baġits

52 • Mozzjonijiet għal ċaħda ta' proposta tal-Kummissjoni

70 • Qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u
standardizzata biex jgħin l-irkupru mill-kriżi tal-COVID-19

Rapport: Paul Tang (A9-0215/2020)
[2020/0151(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

69 • Emenda tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta' aġġustamenti għall-qafas ta'
titolizzazzjoni bħala appoġġ għall-irkupru ekonomiku b'reazzjoni għall-kriżi tal-COVID-19

Rapport: Othmar Karas (A9-0213/2020)
[2020/0156(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

53 • Votazzjonijiet dwar l-emendi

72 • L-akkwist pubbliku fl-oqsma tad-difiża u tas-sigurtà u t-trasferiment ta' prodotti relatati mad-difiża:
l-implimentazzjoni tad-Direttivi relevanti

Rapport: Andreas Schwab (A9-0025/2021)
[2019/2204(INI)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

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

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2021/2582(RSP)]
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54 • (A9-0048/2021 - 159) FERNANDES, HAYER (BUDG) - Ir-riżorsa proprja bbażata fuq l-Iskart tal-
plastik mill-imballaġġ mhux riċiklat u ċerti aspetti tar-riżorsa proprja bbażata fuq l-ING

55 • (A9-0049/2021 - 159) FERNANDES, HAYER (BUDG) - Ġbir tar-riżorsi proprji li jidħol mit-taxxa
fuq il-valur miżjud

57 • Linji gwida għall-Baġit 2022 –  Taqsima III

Rapport: Karlo Ressler (A9-0046/2021)
[2020/2265(BUI)]
Kumitat għall-Baġits

64 • Implimentazzjoni tad-Direttivi dwar il-Kwalità tal-Arja Ambjentali

Rapport: Javi López (A9-0037/2021)
[2020/2091(INI)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
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