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Il-Ħamis 29 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



Il-Ħamis 29 ta' April 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

149 À«««II • Programm tal-UE kontra l-Frodi 2021-2027

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-
adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm
tal-Unjoni Kontra l-Frodi u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 250/2014

[05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)]

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

153 À«««II • L-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb
tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond
Ewropew għad-Difiża u li jħassar ir-Regolament (UE) 2018/1092

[06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)]

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

183 À • Is-sitwazzjoni tal-pandemija tal-COVID-19 fl-Amerka Latina

B9-0238/2021, RC B9-0239/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021,
B9-0242/2021, B9-0243/2021

[2021/2645(RSP)]

184 À • Il-Bolivja u l-arrest tal-ex President Jeanine Añez u ta' uffiċjali oħra

RC B9-0244/2021, B9-0244/2021, RC B9-0245/2021, B9-0245/2021,
B9-0246/2021, B9-0247/2021, B9-0248/2021, B9-0249/2021

[2021/2646(RSP)]

185 À • Il-liġijiet dwar il-blasfemija fil-Pakistan, b'mod partikolari l-każ ta' Shagufta
Kausar u Shafqat Emmanuel

B9-0253/2021, RC B9-0254/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021,
B9-0257/2021, B9-0258/2021, B9-0259/2021

[2021/2647(RSP)]



09.45 - 11.00     L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni
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180 • Votazzjonijiet dwar l-emendi

216 • Is-sitwazzjoni tal-pandemija tal-COVID-19 fl-Amerka Latina

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2021/2645(RSP)]

217 • Il-Bolivja u l-arrest tal-ex President Jeanine Añez u ta' uffiċjali oħra

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2021/2646(RSP)]

218 • Il-liġijiet dwar il-blasfemija fil-Pakistan, b'mod partikolari l-każ ta' Shagufta Kausar u Shafqat
Emmanuel

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2021/2647(RSP)]

181 • L-estimi tad-dħul u tan-nefqa tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2022

Rapport: Damian Boeselager (A9-0145/2021)
[2020/2264(BUI)]
Kumitat għall-Baġits

219 • Ir-Russja, il-każ ta' Alexei Navalny, l-iskjerament militari fil-fruntiera mal-Ukrajna u l-attakk Russu
fir-Repubblika Ċeka

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2021/2642(RSP)]

220 • Il-ħames anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi fil-Kolombja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2021/2643(RSP)]

221 • Garanzija għat-Tfal

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2021/2605(RSP)]

240 • L-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà tal-ittestjar għall-COVID-19

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2021/2654(RSP)]

60 À«««II - Id-drittijiet u l-obbligi tal-passiġġieri tal-ferroviji (riformulazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

[12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

153 À«««II - L-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

[06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)]

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



13.00      Tħabbir tar-riżultati

 

13.45 - 15.00     It-tieni sessjoni ta' votazzjoni
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246 • Votazzjoni unika

160 « - Kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tad-dazji tas-sisa: il-kontenut tar-reġistri elettroniċi

Rapport: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru
389/2012 dwar kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tad-dazji tas-sisa rigward il-kontenut tar-reġistri
elettroniċi

[COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

182 • Votazzjonijiet finali

183 À - Is-sitwazzjoni tal-pandemija tal-COVID-19 fl-Amerka Latina

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0238/2021, RC B9-0239/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021,
B9-0243/2021

[2021/2645(RSP)]

184 À - Il-Bolivja u l-arrest tal-ex President Jeanine Añez u ta' uffiċjali oħra

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

RC B9-0244/2021, B9-0244/2021, RC B9-0245/2021, B9-0245/2021, B9-0246/2021, B9-0247/2021,
B9-0248/2021, B9-0249/2021

[2021/2646(RSP)]

185 À - Il-liġijiet dwar il-blasfemija fil-Pakistan, b'mod partikolari l-każ ta' Shagufta Kausar u Shafqat
Emmanuel

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0253/2021, RC B9-0254/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021,
B9-0258/2021, B9-0259/2021

[2021/2647(RSP)]

34 À - L-estimi tad-dħul u tan-nefqa tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2022

Rapport: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tan-nefqa tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2022 – Taqsima I – Il-
Parlament Ewropew

[2020/2264(BUI)]

Kumitat għall-Baġits

177 À - Ir-Russja, il-każ ta' Alexei Navalny, l-iskjerament militari fil-fruntiera mal-Ukrajna u l-attakk Russu
fir-Repubblika Ċeka

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0235/2021, RC B9-0236/2021, B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021, B9-0251/2021,
B9-0252/2021

[2021/2642(RSP)]



 

14.30 - 16.30     Dibattiti
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178 À - Il-ħames anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi fil-Kolombja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

RC B9-0227/2021, B9-0227/2021, B9-0228/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021, B9-0231/2021,
B9-0232/2021

[2021/2643(RSP)]

176 À - Garanzija għat-Tfal

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0220/2021

[2021/2605(RSP)]

237 À - L-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà tal-ittestjar għall-COVID-19

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0233/2021, B9-0234/2021

[2021/2654(RSP)]

162 À - Relazzjonijiet UE-Indja

Rapport: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

[2021/2023(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Artikolu 118

223 • Votazzjonijiet finali dwar ir-riżoluzzjonijiet ta' kwittanza

224 • 52 riżoluzzjoni ta' kwittanza

150 À«««II • Programm Ewropa Diġitali

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Valter Flego (A9-0119/2021)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb
tal-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-
Programm Ewropa Diġitali u li jħassar id-Deċiżjoni (UE) 2015/2240

[06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)]

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

151 À«««II • Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) 2021-2027

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-
adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm
għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE), u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru
1293/2013

[06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)]

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



16.30      Tħabbir tar-riżultati
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