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It-Tnejn 26 ta' April 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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17.00 - 21.30     Dibattiti

 
Dibattitu konġunt - Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew u l-eżitu tal-laqgħa bejn l-

UE u t-Turkija

 
Tmiem tad-dibattitu konġunt
 
Dibattitu konġunt - Riċerka u Innovazzjoni
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17.00 - 21.30 Dibattiti

18.30 - 19.45 Sessjoni ta' votazzjoni

22.00 - 23.30 Dibattiti

1 • Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

91 • Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-25 u s-26 ta' Marzu 2021

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni

[2021/2599(RSP)]

175 • L-eżitu tal-laqgħa ta' livell għoli tas-6 ta' April bejn l-UE u t-Turkija

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni

[2021/2641(RSP)]

152 À«««II • L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – l-iffissar tar-regoli għall-parteċipazzjoni
fih u t-tixrid tiegħu

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Dan Nica (A9-0122/2021)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-
adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi
Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li
jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu u li jħassar ir-
Regolamenti (UE) Nru 1290/2013 u (UE) Nru 1291/2013

[07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)]

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

80 À« • Programm Speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas
għar-Riċerka u l-Innovazzjoni

Rapport: Christian Ehler (A9-0118/2021)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-programm
speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(CNS)]

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija



 
Tmiem tad-dibattitu konġunt

 

18.30 - 19.45     Sessjoni ta' votazzjoni
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65 À«««I • L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija

Rapport: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar
l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (riformulazzjoni)

[COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)]

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

66 À«««I • L-Aġenda Strateġika ta' Innovazzjoni tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija

Rapport: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar
l-Aġenda Strateġika ta' Innovazzjoni tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija (EIT) 2021-2027: Nagħtu Spinta lit-Talent u lill-Kapaċità ta'
Innovazzjoni fl-Ewropa

[COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)]

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

56 À«««I • Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili

Rapport: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda
d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili

[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]

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

(Dibattitu: 14/09/2020, votazzjoni: 16/09/2020)

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

188 • Votazzjonijiet permezz ta' vot sigriet

Immunitajiet

147 - Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Filip De Man

Rapport: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Filip De Man

[2020/2271(IMM)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

148 - Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Zdzisław Krasnodębski

Rapport: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Zdzisław Krasnodębski

[2020/2224(IMM)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali
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187 - Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Ioannis Lagos

Rapport: Marie Toussaint (A9-0136/2021)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Ioannis Lagos

[2020/2240(IMM)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

186 - Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Ioannis Lagos

Rapport: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Ioannis Lagos

[2020/2219(IMM)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

194 • Votazzjonijiet uniċi

19 ««« - Ftehim bejn l-UE u n-Norveġja: modifika ta' konċessjonijiet dwar il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-
Iskeda CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea

Rakkomandazzjoni: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni
Ewropea, tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni u n-Norveġja rigward il-modifika ta'
konċessjonijiet dwar il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ
tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea

[10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

22 ««« - Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Honduras

Rakkomandazzjoni: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija
Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Honduras dwar l-infurzar tal-liġi u t-tmexxija fis-settur
forestali u l-kummerċ ta' prodotti tal-injam lejn l-Unjoni Ewropea

[12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

81 - Rapport ta' implimentazzjoni dwar l-aspetti tas-sikurezza fit-toroq tal-Pakkett dwar l-Affidabbiltà
Stradali

Rapport: Benoît Lutgen (A9-0028/2021)

Rapport dwar ir-rapport ta' implimentazzjoni dwar l-aspetti tas-sikurezza fit-toroq tal-Pakkett dwar l-
Affidabbiltà Stradali

[2019/2205(INI)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

77 - Ir-residwi kimiċi fil-Baħar Baltiku abbażi tal-petizzjonijiet 1328/2019 u 0406/2020 skont l-Artikolu
227(2) tar-Regoli ta' Proċedura

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

B9-0224/2021

[2021/2567(RSP)]

189 • Votazzjonijiet dwar l-emendi

201 • Ftehim ta' Sħubija Volontarja UE/Honduras (riżoluzzjoni)

Rapport: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)
[2020/0157M(NLE)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali



 

22.00 - 23.30     Dibattiti
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202 • Ftehim interistituzzjonali dwar reġistru ta' trasparenza obbligatorju

Rapport: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)
[2020/2272(ACI)]
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

204 • Miżuri tekniċi u operattivi għal trasport marittimu aktar effiċjenti u aktar nadif

Rapport: Karima Delli (A9-0029/2021)
[2019/2193(INI)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

30 À • Protezzjoni tal-ħamrija

Mistoqsijiet orali

Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
(O-000024/2021 - B9-0011/21)
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Kunsill
Protezzjoni tal-ħamrija

Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
(O-000023/2021 - B9-0010/21)
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Kummissjoni
Protezzjoni tal-ħamrija

[2021/2548(RSP)]

63 À«««I • Pjan ta' ġestjoni pluriennali għat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran

Rapport: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jistabbilixxi pjan ta' ġestjoni pluriennali għat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran,
li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1936/2001, (UE) 2017/2107 u (UE) 2019/833 u li
jħassar ir-Regolament (UE) 2016/1627

[COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)]

Kumitat għas-Sajd
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