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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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09.00 - 09.45     

 

11.00      Tħabbir tar-riżultati

 

11.30      Ordni tal-ħidma

 

11.30 - 14.00     Dibattitu

 

14.30 - 15.15     

 

15.00 - 23.30     Dibattiti
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09.00 - 09.45 VOTAZZJONIJIET

11.00 Tħabbir tar-riżultati

11.30 Ordni tal-ħidma

11.30 - 14.00 Dibattitu

14.30 - 15.15 VOTAZZJONIJIET

15.00 - 23.30 Dibattiti

16.00 Tħabbir tar-riżultati

18.00 - 19.15 Sessjoni ta' votazzjoni

101 - Elezzjoni tal-Kwesturi tal-Parlament

[2021/3046(RSO)]

L-ewwel votazzjoni

97 • Preżentazzjoni tal-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Franċiża

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2021/3022(RSP)]

94 • Elezzjoni tal-Kwesturi tal-Parlament

It-tieni ċiklu ta' votazzjonijiet

34 À«««I • Att dwar is-Servizzi Diġitali

Rapport: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Suq
Uniku għas-Servizzi Diġitali (l-Att dwar is-Servizzi Diġitali) u li jemenda tad-Direttiva
2000/31/KE

[COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)]

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur



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)

 

16.00      Tħabbir tar-riżultati

 

18.00 - 19.15     Sessjoni ta' votazzjoni
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132 À • Ksur tal-libertajiet fundamentali f'Hong Kong

B9-0066/2022, RC B9-0067/2022, B9-0067/2022, B9-0071/2022, B9-0073/2022,
B9-0075/2022, B9-0076/2022

[2022/2503(RSP)]

134 À • Is-sitwazzjoni fil-Każakistan

B9-0064/2022, RC B9-0065/2022, B9-0065/2022, B9-0072/2022, B9-0074/2022,
B9-0077/2022, B9-0079/2022

[2022/2505(RSP)]

133 À • Il-kriżi politika fis-Sudan

RC B9-0068/2022, B9-0068/2022, B9-0069/2022, B9-0070/2022, B9-0078/2022,
B9-0080/2022, B9-0081/2022, B9-0082/2022

[2022/2504(RSP)]

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

153 • Proposta għal deċiżjoni

111 À - Kompożizzjoni numerika tal-kumitati permanenti

B9-0063/2022

[2021/3026(RSO)]

154 • Votazzjonijiet uniċi

138 « - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Jan Gregor

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0002/2022)

Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Jan Gregor għall-kariga ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri

[12535/2021 - C9-0405/2021 - 2021/0802(NLE)]

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

139 « - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Marek Opioła

Rapport: Claudiu Manda (A9-0004/2022)

Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Marek Opioła għall-kariga ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri

[13231/2021 - C9-0406/2021 - 2021/0803(NLE)]

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

140 « - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Mihails Kozlovs

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0003/2022)

Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Mihails Kozlovs għall-kariga ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri

[13353/2021 - C9-0407/2021 - 2021/0804(NLE)]

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
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141 « - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Jorg Kristijan Petrovič

Rapport: Olivier Chastel (A9-0005/2022)

Rapport dwar il-ħatra proposta Jorg Kristijan Petrovič għall-kariga ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri

[13355/2021 - C9-0408/2021 - 2021/0805(NLE)]

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

155 • Ftehim proviżorju

25 À«««I - L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini

Rapport: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rwol imsaħħaħ għall-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini fit-tħejjija għall-kriżijiet u fil-maniġġar tagħhom għall-prodotti mediċinali
u għall-apparati mediċi

[COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)]

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

(Dibattitu: 07/07/2021, votazzjoni: 08/07/2021)

171 • Votazzjonijiet uniċi

136 À - Oġġezzjoni skont l-Artikolu 111(3) tar-Regoli ta' Proċedura: Determinazzjoni ta' każijiet fejn id-data
tal-identità tista' titqies l-istess jew simili għall-fini tad-detezzjoni ta' identitajiet multipli skont ir-
Regolament (UE) 2019/817

B9-0061/2022

[2021/2913(DEA)]

137 À - Oġġezzjoni skont l-Artikolu 111(3) tar-Regoli ta' Proċedura: Determinazzjoni ta' każijiet fejn id-data
tal-identità tista' titqies l-istess jew simili għall-fini tad-detezzjoni ta' identitajiet multipli skont ir-
Regolament (UE) 2019/818

B9-0062/2022

[2021/2912(DEA)]

172 • Votazzjoni tal-emendi

173 • Att dwar is-Servizzi Diġitali

Rapport: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)
[2020/0361(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
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