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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 - 12.00     DIBATTITU TA' PRIJORITÀ

 

12.00 - 13.50     Dibattiti

 

14.00 - 15.00     VOTAZZJONIJIET
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09.00 - 12.00 DIBATTITU TA' PRIJORITÀ

12.00 - 13.50 Dibattiti

14.00 - 15.00 VOTAZZJONIJIET

15.00 - 22.00 Dibattiti

45 À • Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-24 u l-25 ta' Marzu 2022: inklużi
l-aħħar żviluppi tal-gwerra fl-Ukrajna u s-sanzjonijiet tal-UE kontra r-Russja u l-
implimentazzjoni tagħhom

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2022/2560(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis

46 À«««I • L-Att dwar il-Governanza tad-Data

Rapport: Angelika Niebler (A9-0248/2021)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
Governanza tad-data Ewropea (Att dwar il-Governanza tad-Data)

[COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD)]

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

11 À • Approċċ globali għar-riċerka u l-innovazzjoni - L-istrateġija tal-Ewropa għall-
kooperazzjoni internazzjonali f'dinja li qed tinbidel

Mistoqsija orali

Cristian-Silviu Buşoi (O-000013/2022 - B9-0011/22)
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Kummissjoni
L-approċċ globali għar-riċerka u l-innovazzjoni: L-istrateġija tal-Ewropa għall-kooperazzjoni
internazzjonali f'dinja li qed tinbidel

[2021/3001(RSP)]

46 À«««I - L-Att dwar il-Governanza tad-Data

Rapport: Angelika Niebler (A9-0248/2021)

[COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD)]

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

11 À - Approċċ globali għar-riċerka u l-innovazzjoni - L-istrateġija tal-Ewropa għall-kooperazzjoni
internazzjonali f'dinja li qed tinbidel

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

B9-0174/2022

[2021/3001(RSP)]



 

15.00 - 22.00     Dibattiti
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64 À - Implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni 2021-2027

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

B9-0173/2022

[2022/2527(RSP)]

(Dibattitu: 07/03/2022)

21 À - Implimentazzjoni ta' azzjonijiet ta' edukazzjoni ċivika

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

[2021/2008(INI)]

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

74 À - Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura: il-fażola tas-sojja ġenetikament
modifikata MON 87769 X MON 89788

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

B9-0178/2022

[2022/2566(RSP)]

72 • Kooperazzjoni u similaritajiet bejn ir-reġim ta' Putin u l-movimenti tal-lemin estrem
u separatisti fl-Ewropa

Dibattitu topiku (Artikolu 162 tar-Regoli ta Proċedura)

[2022/2626(RSP)]

51 • Smigħ li għaddej skont l-Artikolu 7(1) tat-TUE rigward il-Polonja u l-Ungerija

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2022/2569(RSP)]

56 • Ksur tad-dritt li wieħed ifittex ażil u tal-prinċipju ta' non-refoulement fl-Istati
Membri tal-UE

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2022/2588(RSP)]

25 À« • Il-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni ta' Schengen

Rapport: Sara Skyttedal (A9-0054/2022)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar it-twaqqif u l-operazzjoni ta'
mekkaniżmu ta' evalwazzjoni u monitoraġġ biex jivverifika l-applikazzjoni tal-acquis ta'
Schengen u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1053/2013

[COM(2021)0278 - C9-0349/2021 - 2021/0140(CNS)]

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern



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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69 À • Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Korea ta' Fuq, inkluża l-
persekuzzjoni tal-minoranzi reliġjużi

RC B9-0183/2022, B9-0183/2022, B9-0184/2022, B9-0193/2022, B9-0194/2022,
B9-0195/2022, B9-0196/2022

[2022/2620(RSP)]

70 À • Is-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt u tad-drittijiet tal-bniedem fir-Repubblika tal-
Gwatemala

B9-0179/2022, B9-0180/2022, RC B9-0182/2022, B9-0182/2022, B9-0187/2022,
B9-0190/2022, B9-0191/2022

[2022/2621(RSP)]

71 À • Żieda fir-repressjoni fir-Russja, inkluż il-każ ta' Alexey Navalny

RC B9-0181/2022, B9-0181/2022, B9-0185/2022, B9-0186/2022, B9-0188/2022,
B9-0192/2022, B9-0214/2022

[2022/2622(RSP)]

40 • Spjegazzjonijiet tal-vot
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