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Κατάλογος των διαδικασιών
 

Εκτός από τις περιπτώσεις που το Κοινοβούλιο ορίζει διαφορετικά, τα εξεταζόμενα κείμενα τίθενται σε ψηφοφορία με την ακόλουθη

σειρά:
 

À = Προθεσμίες κατάθεσης    ´ = Προθεσμίες εφόσον ζητηθεί    6 = Κείμενο που δεν εγκρίθηκε ακόμη, προθεσμίες

ενδεχομένως

1. Τρίτη ανάγνωση

- Συνήθης νομοθετική διαδικασία («««III)
πλειοψηφία των εκφρασθεισών ψήφων για την έγκριση του κοινού σχεδίου

2. Έγκριση

- Διαδικασία έγκρισης («««)
όταν οι Συνθήκες απαιτούν την πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για αποδοχή ή απόρριψη της
απόφασης περί έγκρισης

3. Δεύτερη ανάγνωση

- Συνήθης νομοθετική διαδικασία («««II)
πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για απόρριψη ή τροποποίηση της θέσης του Συμβουλίου·
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της θέσης του Συμβουλίου

4. Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

- Τροποποιήσεις του Κανονισμού
πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για την έγκριση των τροποποιήσεων
πλειοψηφία των εκφρασθεισών ψήφων για την έγκριση της πρότασης απόφασης

5. Πρώτη ανάγνωση

- Συνήθης νομοθετική διαδικασία («««I)
πλειοψηφία των εκφρασθεισών ψήφων για την έγκριση ή τροποποίηση της νομοθετικής πρότασης
πλειοψηφία των εκφρασθεισών ψήφων για την έγκριση του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος

6. Έγκριση

- Διαδικασία έγκρισης («««)
όταν οι Συνθήκες απαιτούν την πλειοψηφία των ψηφισάντων για αποδοχή ή απόρριψη της απόφασης περί έγκρισης

7. Άλλες διαδικασίες

- Διαδικασία διαβούλευσης («)
πλειοψηφία των εκφρασθεισών ψήφων για την έγκριση ή τροποποίηση της νομοθετικής πρότασης
πλειοψηφία των εκφρασθεισών ψήφων για την έγκριση του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος

- Λοιπά (δηλώσεις, προφορικές ερωτήσεις, εκθέσεις πρωτοβουλίας, άρση ασυλίας)
πλειοψηφία των εκφρασθεισών ψήφων για την έγκριση πρότασης ψηφίσματος ή απόφασης



Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

584.729/OJ 584.729/OJ

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 1

15:00 - 15:30 Πανηγυρική συνεδρίαση 1

Χαιρετισμός από τον Ρόιβεν Ρίβλιν, πρόεδρο του Kράτους του Ισραήλ 1

15:30 - 23:00 1

Διάταξη των εργασιών 1

Σφαγές στο ανατολικό Κονγκό - Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης
για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 1

Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία - Δηλώσεις του
Συμβουλίου και της Επιτροπής 1

Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις
αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων - Δήλωση της Επιτροπής 1

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ που επηρεάζουν της επιχειρήσεις της ΕΕ στο Ιράν - Προφορική ερώτηση
(O-000082/2016 - B8-0706/2016) 1

Κοινή συζήτηση - Δικαιώματα ιδιοκτησίας των διεθνών ζευγαριών 1

Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των
περιουσιακών σχέσεων των συζύγων  - Έκθεση: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016) 1

Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των
περιουσιακών σχέσεων καταχωρισμένων συντρόφων  - Έκθεση: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016) 2

Συνέχεια στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020)  - Έκθεση: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016) 2

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού) 2

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 3

09:00 - 10:50 3

Κοινή συζήτηση - Ενέργεια 3

Έκθεση προόδου στην ανανεώσιμη ενέργεια  - Έκθεση: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016) 3

Έκθεση εφαρμογής σχετικά με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση   - Έκθεση: Markus Pieper
(A8-0199/2016) 3

11:00 - 11:30 Πανηγυρική συνεδρίαση 3

Χαιρετισμός από τον Μαχμούντ Αμπάς, πρόεδρο της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής 3

11:30 - 13:30 ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου 3

Ορισμός μελών της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και
περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή 3

Πρωτόκολλο στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Λιβάνου (συμφωνία-
πλαίσιο)   - Σύσταση: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016) 3

Πρωτόκολλο στην ευρωμεσογειακή συμφωνία ΕΕ-Λιβάνου προκειμένου να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση του
2004  - Σύσταση: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016) 4

Πρωτόκολλο στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Λιβάνου για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση
της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ  - Σύσταση: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016) 4

Πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών
περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών  - Έκθεση: Andreas Schwab (A8-0206/2016) 4

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/012
BE/Hainaut Machinery  - Έκθεση: Victor Negrescu (A8-0207/2016) 4

Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου   - Έκθεση: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 4

Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις
αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων  - Έκθεση: Jarosław Wałęsa
(A8-0128/2015) 5



Περιεχόμενα

584.729/OJ 584.729/OJ

Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών
σχέσεων των συζύγων  - Έκθεση: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016) 5

Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών
σχέσεων καταχωρισμένων συντρόφων  - Έκθεση: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016) 5

Σφαγές στο ανατολικό Κονγκό - Προτάσεις ψηφίσματος 5

Συνέχεια στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020)  - Έκθεση: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016) 5

Έκθεση προόδου στην ανανεώσιμη ενέργεια  - Έκθεση: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016) 5

Έκθεση εφαρμογής σχετικά με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση   - Έκθεση: Markus Pieper
(A8-0199/2016) 5

Χρόνος αγόρευσης (άρθρο 162 του Κανονισμού) 7

Προθεσμίες κατάθεσης 8



Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016

 

 

15:00 - 15:30     Πανηγυρική συνεδρίαση

 

15:30 - 23:00     

 
Κοινή συζήτηση - Δικαιώματα ιδιοκτησίας των διεθνών ζευγαριών 
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15:00 - 15:30 Πανηγυρική συνεδρίαση

15:30 - 23:00 Συζητήσεις

32 • Χαιρετισμός από τον Ρόιβεν Ρίβλιν, πρόεδρο του Kράτους του Ισραήλ

1 • Διάταξη των εργασιών

35 À • Σφαγές στο ανατολικό Κονγκό

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

[2016/2770(RSP)]

37 • Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό και στην
τρομοκρατία

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2016/2795(RSP)]

36 • Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής
Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω
αποθεμάτων

Δήλωση της Επιτροπής

[2016/2780(RSP)]

34 • Οι κυρώσεις των ΗΠΑ που επηρεάζουν της επιχειρήσεις της ΕΕ στο Ιράν

Προφορική ερώτηση

Bernd Lange, Marietje Schaake (O-000082/2016 - B8-0706/2016)
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Επιτροπή
Κυρώσεις των ΗΠΑ που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις της ΕΕ στο Ιράν

[2016/2677(RSP)]

22 À« • Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων
στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων

Έκθεση: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Έκθεσησχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη
δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων
στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων

[COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων



 
Τέλος της κοινής συζήτησης
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21 À« • Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων
στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων καταχωρισμένων συντρόφων

Έκθεση: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή
δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων
στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων

[COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

5 À • Συνέχεια στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία
στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020)

Έκθεση: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

Έκθεση σχετικά με τη συνέχεια στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την
ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020)

[2015/2281(INI)]

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

2 • Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)



Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016

 

 

09:00 - 10:50     
 
Κοινή συζήτηση - Ενέργεια

 
Τέλος της κοινής συζήτησης

 

11:00 - 11:30     Πανηγυρική συνεδρίαση

 

11:30 - 13:30     ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
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584.729/OJ 584.729/OJ

09:00 - 10:50 Συζητήσεις

11:00 - 11:30 Πανηγυρική συνεδρίαση

11:30 - 13:30 ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου

17 À • Έκθεση προόδου στην ανανεώσιμη ενέργεια

Έκθεση: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

Έκθεση σχετικά με την πρόοδο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

[2016/2041(INI)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

30 À • Έκθεση εφαρμογής σχετικά με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση

Έκθεση: Markus Pieper (A8-0199/2016)

Έκθεση με θέμα την έκθεση εφαρμογής σχετικά με την οδηγία για την ενεργειακή
απόδοση (2012/27/ΕΕ)

[2015/2232(INI)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

27 • Χαιρετισμός από τον Μαχμούντ Αμπάς, πρόεδρο της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής

33 À - Ορισμός μελών της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και
περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή

[2016/2725(RSO)]

7 ««« - Πρωτόκολλο στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Λιβάνου (συμφωνία-
πλαίσιο)

Σύσταση: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου της
ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της,
αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Δημοκρατίας του Λιβάνου σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της
Δημοκρατίας του Λιβάνου σε προγράμματα της Ένωσης

[16136/2014 - C8-0044/2015 - 2014/0110(NLE)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
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8 ««« - Πρωτόκολλο στην ευρωμεσογειακή συμφωνία ΕΕ-Λιβάνου προκειμένου να ληφθεί υπόψη η
διεύρυνση του 2004

Σύσταση: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου της
ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της,
αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της
Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας
και της Σλοβακικής Δημοκρατίας

[13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

9 ««« - Πρωτόκολλο στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Λιβάνου για να ληφθεί υπόψη η
προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ

Σύσταση: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου της
ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της,
αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας

[13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

25 « - Πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό για την αυτόματη ανταλλαγή
πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών

Έκθεση: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην
οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου

[COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

26 - Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση
EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery

Έκθεση: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε το
Bέλγιο – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

[COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

16 «««I - Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου

Έκθεση: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη
θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο και
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009

[COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)]

Επιτροπή Αλιείας

Τελική ψηφοφορία

(Συζήτηση: 18/01/2016, ψηφοφορία: 19/01/2016)
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12 «««I - Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις
αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων

Έκθεση: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη
θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για
τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1098/2007 του Συμβουλίου

[COM(2014)0614 - C8-0174/2014 - 2014/0285(COD)]

Επιτροπή Αλιείας

Τελική ψηφοφορία

(Συζήτηση: 27/04/2015, ψηφοφορία: 28/04/2015)

22 À« - Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των
περιουσιακών σχέσεων των συζύγων

Έκθεση: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

[COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

21 À« - Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των
περιουσιακών σχέσεων καταχωρισμένων συντρόφων

Έκθεση: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

[COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

35 À - Σφαγές στο ανατολικό Κονγκό

Προτάσεις ψηφίσματος

ΚΨ B8-0801/2016, B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016,
B8-0808/2016, B8-0809/2016

[2016/2770(RSP)]

5 À - Συνέχεια στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020)

Έκθεση: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

[2015/2281(INI)]

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

17 À - Έκθεση προόδου στην ανανεώσιμη ενέργεια

Έκθεση: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

[2016/2041(INI)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

30 À - Έκθεση εφαρμογής σχετικά με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση

Έκθεση: Markus Pieper (A8-0199/2016)

[2015/2232(INI)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας



 

 
Χρόνος αγόρευσης (άρθρο 162 του Κανονισμού) 

Προθεσμίες κατάθεσης
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Χρόνος αγόρευσης (άρθρο 162 του Κανονισμού)

 
 

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016

 

15:30 - 23:00

 

 

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016

 

09:00 - 10:50
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Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος
(συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)

:10'

Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων) :10'

Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων) :35'

Εισηγητές (2 x 6') :12'

Συντάκτης (επιτροπή) :5'

Βουλευτές :195' 30

PPE : 52' 30, S&D : 46' 30, ECR : 19' 30, ALDE : 18' 30, GUE/NGL : 14' 30, Verts/ALE : 14', EFDD : 13',
ENF : 11', NI : 6'

"Catch the eye" (6 x 5') :30'

Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων) :10'

Εισηγητές (2 x 6') :12'

Συντάκτες γνωμοδότησης (4 x 1') :4'

Βουλευτές :45'

PPE : 9' 30, S&D : 9', ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, GUE/NGL : 4', Verts/ALE : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30,
NI : 2' 30

"Catch the eye" :5'



Προθεσμίες κατάθεσης

 
 

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016

 

 

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016
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35 À • Σφαγές στο ανατολικό Κονγκό - Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

- Προτάσεις ψηφίσματος Παρασκευή 17 Ιουνίου, 12:00

- Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματος Τρίτη 21 Ιουνίου, 12:00

- Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος Τρίτη 21 Ιουνίου, 13:00

22 À • Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών
σχέσεων των συζύγων  - Έκθεση: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

- Τροπολογίες Δευτέρα 20 Ιουνίου, 12:00

21 À • Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών
σχέσεων καταχωρισμένων συντρόφων  - Έκθεση: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

- Τροπολογίες Δευτέρα 20 Ιουνίου, 12:00

5 À • Συνέχεια στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020)  - Έκθεση: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

- Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές
προτάσεις ψηφίσματος

Τετάρτη 15 Ιουνίου, 12:00

- Κοινές εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματος Δευτέρα 20 Ιουνίου, 12:00

17 À • Έκθεση προόδου στην ανανεώσιμη ενέργεια  - Έκθεση: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

- Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές
προτάσεις ψηφίσματος

Τετάρτη 15 Ιουνίου, 12:00

- Κοινές εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματος Δευτέρα 20 Ιουνίου, 12:00

30 À • Έκθεση εφαρμογής σχετικά με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση   - Έκθεση: Markus Pieper
(A8-0199/2016)

- Τροπολογίες Τετάρτη 15 Ιουνίου, 12:00

33 À • Ορισμός μελών της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και
περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή

- Τροπολογίες Τετάρτη 22 Ιουνίου, 20:00



Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
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- Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την Πέμπτη Τρίτη 21 Ιουνίου, 19:00
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