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Il-Ħamis 7 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 - 16.00 Dibattiti

68 À«««I • Prefinanzjament miżjud mir-REACT-EU

Rapport:

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

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

Ċiklu wieħed ta' interventi mill-kelliema tal-gruppi politiċi

59 • Is-sitwazzjoni tal-komunitajiet Roma emarġinati fl-UE

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2022/2573(RSP)]

17 À • Id-dritt għat-tiswija

Mistoqsija orali

Anna Cavazzini (O-000010/2022 - B9-0010/22)
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Kummissjoni
Id-dritt għat-tiswija

[2022/2515(RSP)]

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

68 À«««I - Prefinanzjament miżjud mir-REACT-EU

Rapport:

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

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
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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

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

Rapport: Sara Skyttedal (A9-0054/2022)

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

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

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

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

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

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

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

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

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)]

17 À - Id-dritt għat-tiswija

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

B9-0175/2022

[2022/2515(RSP)]

15 À - L-estimi tad-dħul u tan-nefqa għas-sena finanzjarja 2023 tal-Parlament

Rapport: Niclas Herbst (A9-0087/2022)

Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tan-nefqa tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2023

[2021/2227(BUI)]

Kumitat għall-Baġits

55 À - Is-sitwazzjoni fl-Afganistan, b'mod partikolari s-sitwazzjoni dwar id-drittijiet tan-nisa

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

RC B9-0198/2022, B9-0198/2022, B9-0199/2022, B9-0202/2022, B9-0204/2022, B9-0205/2022,
B9-0206/2022

[2022/2571(RSP)]

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

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

B9-0207/2022, B9-0212/2022, B9-0213/2022

[2022/2618(RSP)]



 

15.00 - 16.00     Dibattiti
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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

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

RC B9-0197/2022, B9-0197/2022, B9-0200/2022, B9-0201/2022, B9-0203/2022, B9-0210/2022,
B9-0211/2022

[2022/2560(RSP)]

67 • Is-saħħa mentali

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2022/2619(RSP)]

42 • Spjegazzjonijiet tal-vot
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