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It-Tlieta 5 ta' April 2022



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 - 22.00 Dibattiti

66 À • Protezzjoni tal-UE tat-tfal u ż-żgħażagħ li qed jaħarbu minħabba l-gwerra fl-
Ukrajna

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2022/2618(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis

19 À«««I • L-infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea

Rapport: Zdzisław Krasnodębski (A9-0269/2021)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar linji
gwida għal infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru
347/2013

[COM(2020)0824 - C9-0417/2020 - 2020/0360(COD)]

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

16 À • Linji gwida għall-Baġit 2023 - Taqsima III

Rapport: Nicolae Ştefănuță (A9-0062/2022)

Rapport dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-Baġit 2023, Taqsima III – Il-
Kummissjoni

[2021/2226(BUI)]

Kumitat għall-Baġits

48 À«««I • Id-disponibbiltà ta' prodotti mediċinali fir-Renju Unit fir-rigward tal-Irlanda ta'
Fuq, f'Ċipru, fl-Irlanda u f'Malta

Rapport: Pascal Canfin

[COM(2021)0997 - C9-0475/2021 - 2021/0431(COD)]

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

49 À«««I • Prodotti mediċinali fil-fażi ta' investigazzjoni magħmula disponibbli fir-Renju Unit
fir-rigward tal-Irlanda ta' Fuq, f'Ċipru, fl-Irlanda u f'Malta

Rapport: Pascal Canfin

[COM(2021)0998 - C9-0476/2021 - 2021/0432(COD)]

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
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68 À«««I • Prefinanzjament miżjud mir-REACT-EU

Rapport:

[COM(2022)0145 - C9-0127/2022 - 2022/0096(COD)]

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

73 À«««I • Il-ħażna tal-gass

Rapport: Cristian-Silviu Buşoi

[COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD)]

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

63 «««I - Tisħiħ tal-applikazzjoni tal-prinċipju ta' paga ugwali għal xogħol ugwali jew xogħol ta' valur ugwali
bejn l-irġiel u n-nisa

Rapport: Samira Rafaela, Kira Marie Peter-Hansen (A9-0056/2022)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għat-tisħiħ tal-applikazzjoni
tal-prinċipju ta' paga ugwali għal xogħol ugwali jew xogħol ta' valur ugwali bejn l-irġiel u n-nisa permezz ta'
trasparenza fil-pagi u mekkaniżmi ta' infurzar

[COM(2021)0093 - C9-0089/2021 - 2021/0050(COD)]

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Deċiżjoni tal-kumitat li jidħol f'negozjati

44 À«««I - Reviżjoni tar-Riżerva tal-Istabbiltà tas-Suq għas-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-
Emissjonijiet

Rapport: Cyrus Engerer (A9-0045/2022)

[COM(2021)0571 - C9-0325/2021 - 2021/0202(COD)]

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

18 À«««II - L-użu ta' vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta' merkanzija bit-triq

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0041/2022)

[13531/1/2021 - C9-0014/2022 - 2017/0113(COD)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

10 À - Il-futur tas-sajd fil-Kanal Ingliż, fil-Baħar tat-Tramuntana, fil-Baħar Irlandiż u fl-Oċean Atlantiku

Rapport: Manuel Pizarro (A9-0042/2022)

[2021/2016(INI)]

Kumitat għas-Sajd

26 À - Il-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal fil-proċedimenti ta' dritt ċivili, amministrattiv u tal-familja

Rapport: Adrián Vázquez Lázara (A9-0033/2022)

[2021/2060(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

19 À«««I - L-infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea

Rapport: Zdzisław Krasnodębski (A9-0269/2021)

[COM(2020)0824 - C9-0417/2020 - 2020/0360(COD)]

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
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16 À - Linji gwida għall-Baġit 2023 - Taqsima III

Rapport: Nicolae Ştefănuță (A9-0062/2022)

[2021/2226(BUI)]

Kumitat għall-Baġits

52 «««I - L-ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post u ta' ċerti żrieragħ prodotti fil-Bolivja

Rapport: Veronika Vrecionová (A9-0053/2022)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2003/17/KE fir-rigward tal-perjodu ta' applikazzjoni tagħha u fir-rigward tal-ekwivalenza tal-
ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa fil-Bolivja fuq għelejjel li jipproduċu ż-żerriegħa taċ-ċereali u għelejjel li
jipproduċu ż-żerriegħa tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra u dwar l-ekwivalenza taż-żerriegħa taċ-ċereali u tal-
pjanti taż-żejt u tal-fibra prodotti fil-Bolivja

[COM(2022)0026 - C9-0024/2022 - 2022/0016(COD)]

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

20 - Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2022: aġġustament tal-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin
mill-2021 sal-2027

Rapport: Karlo Ressler (A9-0051/2022)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2022 tal-Unjoni Ewropea
għas-sena finanzjarja 2022 - L-ibbaġittjar tal-impatt fuq il-baġit tal-2022 tal-Aġġustament tal-qafas
finanzjarju pluriennali b'konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 2020/2093 li
jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin mill-2021 sal-2027

[06310/2022 - C9-0052/2022 - 2022/0018(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

62 «««I - Il-livell minimu ta' taħriġ tal-baħħara (kodifikazzjoni)

Rapport: Manon Aubry (A9-0080/2022)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livell minimu ta' taħriġ
tal-baħħara (kodifikazzjoni)

[COM(2020)0739 - C9-0371/2020 - 2020/0329(COD)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

61 - Miżuri kontra t-tniġġis tal-ilma kkawżat min-nitrati, inkluż titjib fis-sistemi differenti tal-kejl tan-
nitrati fl-Istati Membri

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

B9-0176/2022

[2021/3003(RSP)]

Artikolu 227

33 • Ħin għall-mistoqsijiet (Kummissjoni) - Il-Kummissjoni von der Leyen: sentejn wara,
l-implimentazzjoni tal-prijoritajiet politiċi

Artikolu 137 tar-Regoli ta' Proċedura

34 • Ħin għall-mistoqsijiet (VPK/RGħ) - Is-sigurtà u l-boxxla strateġika tal-UE

Artikolu 137 tar-Regoli ta' Proċedura
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55 À • Is-sitwazzjoni fl-Afganistan, b'mod partikolari s-sitwazzjoni dwar id-drittijiet tan-
nisa

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

[2022/2571(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis

58 • L-eżitu tas-Summit UE-Ċina (1 ta' April 2022)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2022/2590(RSP)]

21 À • Implimentazzjoni ta' azzjonijiet ta' edukazzjoni ċivika

Rapport: Domènec Ruiz Devesa (A9-0060/2022)

Rapport dwar l-implimentazzjoni ta' azzjonijiet ta' edukazzjoni ċivika

[2021/2008(INI)]

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

35 • Spjegazzjonijiet tal-vot
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