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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



Il-Ħamis 20 ta' Jannar 2022

 

 

09.00      Tħabbir tar-riżultati

 

09.00 - 13.30     Dibattiti

 
Dibattitu konġunt - Trasport tal-annimali

 
Tmiem tad-dibattitu konġunt

 

09.45 - 11.00     L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni
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09.00 Tħabbir tar-riżultati

09.00 - 13.30 Dibattiti

09.45 - 11.00 L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni

13.00 Tħabbir tar-riżultati

13.45 - 15.00 It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

15.00 - 16.00 Dibattitu

16.00 Tħabbir tar-riżultati

152 • Is-Saħħa Sesswali u Riproduttiva u d-Drittijiet Relatati fl-Unjoni Ewropea

Dibattitu topiku (Artikolu 162 tar-Regoli ta Proċedura)

[2022/2508(RSP)]

62 • Protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport

Rapport: Isabel Carvalhais, Daniel Buda (A9-0350/2021)

Rapport dwar l-investigazzjoni ta' allegazzjonijiet ta' kontravvenzjonijiet u ta'
amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni fir-rigward tal-
protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport fl-Unjoni u lil hinn minnha

[2020/2269(INI)]

Kumitat ta' Inkjesta dwar il-Protezzjoni tal-Annimali waqt it-Trasport

63 À • Protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport (Rakkomandazzjoni)

[2021/2736(RSP)]

Artikolu 208 tar-Regoli ta' Proċedura

88 • Eventwalment, tħabbir tal-ħatriet fil-kumitati

165 • Votazzjoni tal-emendi

166 • Ksur tal-libertajiet fundamentali f'Hong Kong

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2022/2503(RSP)]

167 • Is-sitwazzjoni fil-Każakistan

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2022/2505(RSP)]



 

13.00      Tħabbir tar-riżultati

 

13.45 - 15.00     It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

 

15.00 - 16.00     Dibattitu
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168 • Il-kriżi politika fis-Sudan

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2022/2504(RSP)]

170 • Protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport (Rakkomandazzjoni)

[2021/2736(RSP)]

161 • Votazzjonijiet finali

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)]

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

Rapport: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

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

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

63 À - Protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport (Rakkomandazzjoni)

B9-0057/2022

[2021/2736(RSP)]

Artikolu 208 tar-Regoli ta' Proċedura



 

16.00      Tħabbir tar-riżultati
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17 À • It-tisħiħ tal-pożizzjoni taż-żgħażagħ Ewropej: l-impjiegi u l-irkupru soċjali wara l-
pandemija

Mistoqsijiet orali

Dragoş Pîslaru, Maria Walsh, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Elżbieta Rafalska,
Leila Chaibi (O-000077/2021 - B9-0003/22)
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Kunsill
It-tisħiħ tal-pożizzjoni taż-żgħażagħ Ewropej: l-impjiegi u l-irkupru soċjali wara l-pandemija

Dragoş Pîslaru, Maria Walsh, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Elżbieta Rafalska,
Leila Chaibi (O-000075/2021 - B9-0002/22)
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Kummissjoni
It-tisħiħ tal-pożizzjoni taż-żgħażagħ Ewropej: l-impjiegi u l-irkupru soċjali wara l-pandemija

[2021/2952(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir fi Frar
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