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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

624.394/OJ 624.394/OJ

Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 1

17:00 - 23:00 1

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών 1

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας  - Έκθεση: Françoise Grossetête
(A8-0037/2018) 1

Ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις  - Έκθεση: Maria Gabriela Zoană
(A8-0300/2017) 1

Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο  - Έκθεση: Francisco Assis
(A8-0194/2018) 1

Προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη του πρώιμου και καταναγκαστικού γάμου  -
Έκθεση: Charles Goerens (A8-0187/2018) 1

Διπλωματία στον τομέα του κλίματος  - Έκθεση: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018) 1

73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ  - Έκθεση: Eugen Freund (A8-0230/2018) 2

Σύντομες παρουσιάσεις των ακόλουθων εκθέσεων: 2

Ο ρόλος των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης  - Έκθεση: Kazimierz Michał Ujazdowski
(A8-0203/2018) 2

Τρισδιάστατη εκτύπωση: δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αστική ευθύνη  - Έκθεση: Joëlle
Bergeron (A8-0223/2018) 2

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού) 2

Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 3

09:00 - 11:50 3

Επισκόπηση της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ - Δηλώσεις του Συμβουλίου και της
Επιτροπής 3

Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Αυστριακής Προεδρίας - Δηλώσεις του Συμβουλίου και
της Επιτροπής 3

12:00 - 14:00 ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου 3

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας στην
Αφρική και τη Μαδαγασκάρη  - Σύσταση: Jerzy Buzek (A8-0213/2018) 3

Παράταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ  - Σύσταση: Rolandas
Paksas (A8-0212/2018) 3

Κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων  - Έκθεση: Zigmantas Balčytis
(A8-0217/2018) 3

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/009
FR/Air France  - Έκθεση: Alain Lamassoure (A8-0210/2018) 4

Ο ρόλος των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης  - Έκθεση: Kazimierz Michał Ujazdowski
(A8-0203/2018) 4

Τρισδιάστατη εκτύπωση: δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αστική ευθύνη  - Έκθεση: Joëlle Bergeron
(A8-0223/2018) 4

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας  - Έκθεση: Françoise Grossetête
(A8-0037/2018) 4

Ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις  - Έκθεση: Maria Gabriela Zoană
(A8-0300/2017) 4

Κοινοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή: κατάργηση  - Έκθεση: Barbara Kappel
(A8-0211/2018) 4

Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας  - Έκθεση:
Roberts Zīle (A8-0215/2018) 4

Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο  - Έκθεση: Francisco Assis
(A8-0194/2018) 4

Διπλωματία στον τομέα του κλίματος  - Έκθεση: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018) 5



Περιεχόμενα

624.394/OJ 624.394/OJ

15:00 - 23:00 5

Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2018 - Δηλώσεις του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής 5

Κοινή συζήτηση - Δέσμη μέτρων για την κινητικότητα 5

Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών
μεταφορών  - Έκθεση: Merja Kyllönen (A8-0206/2018) 5

Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης
και εντοπισμός μέσω ταχογράφων  - Έκθεση: Wim van de Camp (A8-0205/2018) 5

Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών  - Έκθεση: Ismail Ertug (A8-0204/2018) 5

Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της - Δήλωση της
Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφαλείας 6

Επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό - Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής 6

Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας
- Προφορική ερώτηση (O-000065/2018 - B8-0034/2018) 6

Ο ορισμός των ΜΜΕ - Προφορική ερώτηση (O-000050/2018 - B8-0031/2018) 6

Κοινή συζήτηση - Συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής
Ενέργειας και της Αρμενίας 6

Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της
Αρμενίας  - Σύσταση: László Tőkés (A8-0177/2018) 6

Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της
Αρμενίας (ψήφισμα)  - Έκθεση: László Tőkés (A8-0179/2018) 7

Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 8

09:00 - 11:30 8

Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας, Mateusz Morawiecki, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης 8

11:30 - 12:00 ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ 8

Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο και γενικός στόχος  -
Έκθεση: Ruža Tomašić (A8-0227/2018) 8

Η αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  - Σύσταση: Jo Leinen, Danuta Maria
Hübner (A8-0248/2018) 8

Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της
Αρμενίας  - Σύσταση: László Tőkés (A8-0177/2018) 8

Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της
Αρμενίας (ψήφισμα)  - Έκθεση: László Tőkés (A8-0179/2018) 8

Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ  - Σύσταση: Tokia Saïfi (A8-0222/2018) 9

Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ (ψήφισμα)  - Έκθεση: Tokia Saïfi (A8-0224/2018) 9

Συμφωνία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων (προσχώρηση της
Κροατίας)  - Σύσταση: Daniel Caspary (A8-0220/2018) 9

Τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας  - Έκθεση: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018) 9

Φορολόγηση οχημάτων: Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα
υποδομής  - Έκθεση: Deirdre Clune (A8-0200/2018) 9

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2018: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2017
- Έκθεση: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018) 9

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018: Παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην
Τουρκία  - Έκθεση: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018) 10

Κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής με την οποία χορηγείται εγγύηση της EE στην Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων για επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης, όσον αφορά το Ιράν - Αντίρρηση σύμφωνα με
το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού 10

Προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη του πρώιμου και καταναγκαστικού γάμου  -
Έκθεση: Charles Goerens (A8-0187/2018) 10

Ο ορισμός των ΜΜΕ - Προτάσεις ψηφίσματος 10

Διαπραγματεύσεις για τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν  - Έκθεση: Norica Nicolai (A8-0185/2018) 10



Περιεχόμενα

624.394/OJ 624.394/OJ

Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών
μεταφορών  - Έκθεση: Merja Kyllönen (A8-0206/2018) 10

Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και
εντοπισμός μέσω ταχογράφων  - Έκθεση: Wim van de Camp (A8-0205/2018) 10

Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών  - Έκθεση: Ismail Ertug (A8-0204/2018) 10

Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Ιορδανίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας  - Έκθεση: Claude
Moraes (A8-0232/2018) 11

Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας  - Έκθεση: Claude
Moraes (A8-0233/2018) 11

Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Ισραήλ σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας  - Έκθεση: Claude
Moraes (A8-0235/2018) 11

Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Τυνησίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας  - Έκθεση: Claude
Moraes (A8-0237/2018) 11

Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας  - Έκθεση: Claude
Moraes (A8-0238/2018) 11

Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Λιβάνου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας  - Έκθεση: Claude
Moraes (A8-0234/2018) 12

Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Αιγύπτου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας  - Έκθεση: Claude
Moraes (A8-0236/2018) 12

Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Αλγερίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας  - Έκθεση: Claude
Moraes (A8-0239/2018) 12

12:00 - 12:30 Πανηγυρική συνεδρίαση 12

Ομιλία του João Manuel Gonçalves Lourenço, Προέδρου της Δημοκρατίας της Ανγκόλας 12

12:30 - 14:00 Συνέχιση των ψηφοφοριών που ακολουθούνται από επεξηγήσεις ψήφου 12

15:00 - 23:00 12

Ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα - Δήλωση του Προέδρου
της Ευρωομάδας 12

Η πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών της Ιταλίας για τους Σίντι και τους Ρομά και τα
δικαιώματα των μειονοτήτων στην ΕΕ - Συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα (άρθρο 153α του Κανονισμού) 12

Κοινή συζήτηση - Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) 13

Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS)   - Έκθεση: Kinga Gál (A8-0322/2017) 13

Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS): εργασίες Ευρωπόλ  - Έκθεση: Kinga
Gál (A8-0323/2017) 13

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο  - Έκθεση: Daniele Viotti (A8-0247/2018) 13

Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης  - Έκθεση: Ingeborg
Gräßle, Richard Ashworth (A8-0211/2017) 13

Eπάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ – ΗΠΑ -
Δήλωση της Επιτροπής 13

Οι δυσμενείς επιπτώσεις του αμερικανικού νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών
λογαριασμών (FATCA) για τους πολίτες της ΕΕ - Προφορική ερώτηση (O-000052/2018 - B8-0033/2018)
(O-000053/2018 - B8-0032/2018) 14

Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 15



Περιεχόμενα

624.394/OJ 624.394/OJ

09:00 - 11:50 15

Συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις ευρωπαϊκές εκλογές - Δήλωση της Επιτροπής 15

Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του
κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) 15

Η πολιτική κρίση στη Μολδαβία μετά από την ακύρωση των δημοτικών εκλογών στο Κισινάου 15

Σομαλία 15

Μπουρούντι 15

12:00 - 14:00 ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου 15

Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) 15

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά  - Έκθεση: Axel Voss (A8-0245/2018) 15

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών  - Έκθεση: György Schöpflin (A8-0226/2018) 16

Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων DNA στην Κροατία  - Έκθεση: Jaromír Štětina
(A8-0225/2018) 16

Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS)   - Έκθεση: Kinga Gál (A8-0322/2017) 16

Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS): εργασίες Ευρωπόλ  - Έκθεση: Kinga Gál
(A8-0323/2017) 16

Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης  - Έκθεση: Ingeborg
Gräßle, Richard Ashworth (A8-0211/2017) 16

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης  - Έκθεση: Monica Macovei (A8-0404/2017) 16

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο  - Έκθεση: Daniele Viotti (A8-0247/2018) 16

73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ  - Έκθεση: Eugen Freund (A8-0230/2018) 16

Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της - Προτάσεις
ψηφίσματος 17

Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας
- Προτάσεις ψηφίσματος 17

Eπάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ – ΗΠΑ -
Προτάσεις ψηφίσματος 17

Οι δυσμενείς επιπτώσεις του αμερικανικού νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών
λογαριασμών (FATCA) για τους πολίτες της ΕΕ - Προτάσεις ψηφίσματος 17

Καθεστώς των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων  - Έκθεση: Jiří Maštálka (A8-0231/2018) 17

15:00 - 16:00 17

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) 17

O-000058/2018 17

Χρόνος αγόρευσης (άρθρο 162 του Κανονισμού) 19

Προθεσμίες κατάθεσης 21



Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018

 

 

17:00 - 23:00     

1 1Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018

624.394/OJ 624.394/OJ

17:00 - 23:00 Συζητήσεις

1 • Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

23 À«««I • Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας

Έκθεση: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον
τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της
καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ

[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

37 À«««I • Ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Έκθεση: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1337/2011

[COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)]

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

19 À • Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο

Έκθεση: Francisco Assis (A8-0194/2018)

Έκθεση σχετικά με την παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον
κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της αρπαγής γαιών

[2017/2206(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

12 À • Προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη του πρώιμου και
καταναγκαστικού γάμου

Έκθεση: Charles Goerens (A8-0187/2018)

Έκθεση σχετικά με την πορεία προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη
του πρώιμου και καταναγκαστικού γάμου - επόμενα βήματα

[2017/2275(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη

17 À • Διπλωματία στον τομέα του κλίματος

Έκθεση: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018)

Έκθεση σχετικά με τη διπλωματία στον τομέα του κλίματος

[2017/2272(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων



 

Σύντομες παρουσιάσεις των ακόλουθων εκθέσεων:

2 2Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018

624.394/OJ 624.394/OJ

20 À • 73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Έκθεση: Eugen Freund (A8-0230/2018)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο όσον
αφορά την 73η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

[2018/2040(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Άρθρο 113 του Κανονισμού
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη

38 • Ο ρόλος των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης

Έκθεση: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

Έκθεση σχετικά με τον ρόλο των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης

[2017/2037(INI)]

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

60 • Τρισδιάστατη εκτύπωση: δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αστική
ευθύνη

Έκθεση: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

Έκθεση σχετικά με την τρισδιάστατη εκτύπωση, μια πρόκληση στους τομείς των
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και της αστικής ευθύνης

[2017/2007(INI)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

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



Τρίτη 3 Ιουλίου 2018

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου

3 3Τρίτη 3 Ιουλίου 2018

624.394/OJ 624.394/OJ

09:00 - 11:50 Συζητήσεις

12:00 - 14:00 ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου

15:00 - 23:00 Συζητήσεις

30 • Επισκόπηση της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2018/2592(RSP)]

Ένας (1) γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες

29 • Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Αυστριακής Προεδρίας

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2018/2593(RSP)]

89 ««« - Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας
στην Αφρική και τη Μαδαγασκάρη

Σύσταση: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της
συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια της
Αεροναυτιλίας στην Αφρική και τη Μαδαγασκάρη (ASECNA) σχετικά με την ανάπτυξη της δορυφορικής
ραδιοπλοήγησης και την παροχή συναφών υπηρεσιών εντός της ζώνης αρμοδιότητας του ASECNA προς
όφελος της πολιτικής αεροπορίας

[11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

46 ««« - Παράταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ

Σύσταση: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την παράταση της συμφωνίας
επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

[08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

24 « - Κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων

Έκθεση: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της κοινής
επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων

[COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας



4 4Τρίτη 3 Ιουλίου 2018

624.394/OJ 624.394/OJ

48 - Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση
EGF/2017/009 FR/Air France

Έκθεση: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

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 η
Γαλλία - EGF/2017/009 FR Air France)

[COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

38 - Ο ρόλος των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης

Έκθεση: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

[2017/2037(INI)]

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

60 - Τρισδιάστατη εκτύπωση: δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αστική ευθύνη

Έκθεση: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

[2017/2007(INI)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

23 À«««I - Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας

Έκθεση: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

37 À«««I - Ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Έκθεση: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

[COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)]

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

47 À«««I - Κοινοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή: κατάργηση

Έκθεση: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 256/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με την κοινοποίηση στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

[COM(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

11 « - Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας

Έκθεση: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του
φόρου προστιθέμενης αξίας

[COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

19 À - Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο

Έκθεση: Francisco Assis (A8-0194/2018)

[2017/2206(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων



 

15:00 - 23:00     

 
Κοινή συζήτηση - Δέσμη μέτρων για την κινητικότητα

 
Τέλος της κοινής συζήτησης

5 5Τρίτη 3 Ιουλίου 2018

624.394/OJ 624.394/OJ

17 À - Διπλωματία στον τομέα του κλίματος

Έκθεση: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018)

[2017/2272(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

28 • Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου
2018

Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2018/2591(RSP)]

100 À«««I • Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών
στον τομέα των οδικών μεταφορών

Έκθεση: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις
απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία
96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των
οδικών μεταφορών

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

99 À«««I • Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα
διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων

Έκθεση: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον
αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και
εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους
ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014,
όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

98 À«««I • Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών

Έκθεση: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις
στον κλάδο

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού



 
Κοινή συζήτηση - Συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής

Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Αρμενίας

6 6Τρίτη 3 Ιουλίου 2018

624.394/OJ 624.394/OJ

94 À • Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα
σύνορά της

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

[2018/2770(RSP)]

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη

90 • Επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2018/2742(RSP)]

95 À • Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της
ανθρωπιστικής βοήθειας

Προφορική ερώτηση

Claude Moraes (O-000065/2018 - B8-0034/2018)
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Επιτροπή
Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής
βοήθειας

[2018/2769(RSP)]

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη

32 À • Ο ορισμός των ΜΜΕ

Προφορική ερώτηση

Markus Pieper (O-000050/2018 - B8-0031/2018)
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Επιτροπή
Ο ορισμός των ΜΜΕ

[2018/2545(RSP)]

13 ««« • Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατομικής Ενέργειας και της Αρμενίας

Σύσταση: László Tőkés (A8-0177/2018)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ
ονόματος της Ένωσης, της συνολικής και ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής
Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας,
αφετέρου

[12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων



 
Τέλος της κοινής συζήτησης

7 7Τρίτη 3 Ιουλίου 2018

624.394/OJ 624.394/OJ

18 À • Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατομικής Ενέργειας και της Αρμενίας (ψήφισμα)

Έκθεση: László Tőkés (A8-0179/2018)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο
απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
της συνολικής και ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των
κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου

[2017/2269(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
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09:00 - 11:30 Συζητήσεις

11:30 - 12:00 ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

12:00 - 12:30 Πανηγυρική συνεδρίαση

12:30 - 14:00 Συνέχιση των ψηφοφοριών που ακολουθούνται από επεξηγήσεις ψήφου

15:00 - 23:00 Συζητήσεις

97 • Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας, Mateusz Morawiecki, σχετικά με το
μέλλον της Ευρώπης

[2018/2729(RSP)]

110 «««I - Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο και γενικός στόχος

Έκθεση: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/825 προκειμένου να αυξηθεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο του
Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και να προσαρμοστεί ο γενικός του στόχος

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

85 ««« - Η αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύσταση: Jo Leinen, Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της πράξης περί της
εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, η οποία
προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 1976

[09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)]

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

13 ««« - Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και
της Αρμενίας

Σύσταση: László Tőkés (A8-0177/2018)

[12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

18 À - Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και
της Αρμενίας (ψήφισμα)

Έκθεση: László Tőkés (A8-0179/2018)

[2017/2269(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
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87 ««« - Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ

Σύσταση: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και
συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας του
Ιράκ, αφετέρου

[10209/2012 - C7-0189/2012 -  - 10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

88 - Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ (ψήφισμα)

Έκθεση: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του
Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου

[2010/0310M(NLE)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

91 ««« - Συμφωνία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων (προσχώρηση της
Κροατίας)

Σύσταση: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή
ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με το άρθρο
XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του
1994, σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας
της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση

[10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)]

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

102 À«««I - Τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Έκθεση: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

[10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

61 À« - Φορολόγηση οχημάτων: Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα
έργα υποδομής

Έκθεση: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί
επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής, όσον αφορά
ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη φορολόγηση των οχημάτων

[COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

26 À - Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2018: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού
έτους 2017

Έκθεση: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.
2/2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού
έτους 2017

[09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών
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93 À - Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018: Παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες
στην Τουρκία

Έκθεση: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.
3/2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή: Παράταση του
μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία

[09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

117 À - Κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής με την οποία χορηγείται εγγύηση της EE στην
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης, όσον αφορά το Ιράν

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού

B8-0313/2018

[2018/2758(DEA)]

12 À - Προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη του πρώιμου και καταναγκαστικού γάμου

Έκθεση: Charles Goerens (A8-0187/2018)

[2017/2275(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

32 À - Ο ορισμός των ΜΜΕ

Προτάσεις ψηφίσματος

B8-0304/2018

[2018/2545(RSP)]

10 À - Διαπραγματεύσεις για τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν

Έκθεση: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν

[2017/2056(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

100 À«««I - Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών
μεταφορών

Έκθεση: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

99 À«««I - Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι
ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων

Έκθεση: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

98 À«««I - Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών

Έκθεση: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
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50 À - Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Ιορδανίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

Έκθεση: Claude Moraes (A8-0232/2018)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη
διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χασεμιτικού Βασιλείου της
Ιορδανίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών
της Ιορδανίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

[2018/2060(INI)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

51 À - Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

Έκθεση: Claude Moraes (A8-0233/2018)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η
έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της
Τουρκίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών
της Τουρκίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

[2018/2061(INI)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

52 À - Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Ισραήλ σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

Έκθεση: Claude Moraes (A8-0235/2018)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η
έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κράτους του Ισραήλ
σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών του Ισραήλ που
είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

[2018/2062(INI)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

53 À - Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Τυνησίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

Έκθεση: Claude Moraes (A8-0237/2018)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η
έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της
Τυνησίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών
της Τυνησίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

[2018/2063(INI)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

54 À - Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

Έκθεση: Claude Moraes (A8-0238/2018)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η
έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου
σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών του Μαρόκου
που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

[2018/2064(INI)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
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15:00 - 23:00     
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55 À - Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Λιβάνου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

Έκθεση: Claude Moraes (A8-0234/2018)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η
έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του
Λιβάνου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών
του Λιβάνου που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

[2018/2065(INI)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

56 À - Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Αιγύπτου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

Έκθεση: Claude Moraes (A8-0236/2018)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η
έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αραβικής Δημοκρατίας
της Αιγύπτου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών
της Αιγύπτου που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

[2018/2066(INI)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

57 À - Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Αλγερίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

Έκθεση: Claude Moraes (A8-0239/2018)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση, από την Επιτροπή, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η
έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της
Αλγερίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών
της Αλγερίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

[2018/2067(INI)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

105 • Ομιλία του João Manuel Gonçalves Lourenço, Προέδρου της Δημοκρατίας της
Ανγκόλας

68 • Ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα

Δήλωση του Προέδρου της Ευρωομάδας

[2018/2740(RSP)]

104 • Η πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών της Ιταλίας για τους Σίντι και τους
Ρομά και τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην ΕΕ

Συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα (άρθρο 153α του Κανονισμού)

[2018/2777(RSP)]



Κοινή συζήτηση - Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS)

 
Τέλος της κοινής συζήτησης

13 13Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018

624.394/OJ 624.394/OJ

21 À«««I • Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS)

Έκθεση: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας
ταξιδίου (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ.
515/2014, (ΕΕ) 2016/399 και (ΕΕ) 2016/1624

[COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

22 À«««I • Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS): εργασίες
Ευρωπόλ

Έκθεση: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (EΕ) 2016/794 για τη θέσπιση
ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS)

[N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

25 À • Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο

Έκθεση: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο

[2018/2024(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

14 À«««I • Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης

Έκθεση: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου η οποία αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2012/2002, των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ.
1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ)
αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013,
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

65 À • Eπάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής
ζωής ΕΕ – ΗΠΑ

Δήλωση της Επιτροπής

[2018/2645(RSP)]



14 14Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018

624.394/OJ 624.394/OJ

27 À • Οι δυσμενείς επιπτώσεις του αμερικανικού νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης
αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) για τους πολίτες της ΕΕ

Προφορική ερώτηση

Cecilia Wikström (O-000052/2018 - B8-0033/2018)
Επιτροπή Αναφορών
Συμβούλιο
Οι δυσμενείς επιπτώσεις του αμερικανικού νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών
λογαριασμών (FATCA) για τους πολίτες της ΕΕ και ιδίως για τους "Αμερικανούς λόγω συγκυριών"

Cecilia Wikström (O-000053/2018 - B8-0032/2018)
Επιτροπή Αναφορών
Επιτροπή
Οι δυσμενείς επιπτώσεις του αμερικανικού νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών
λογαριασμών (FATCA) για τους πολίτες της ΕΕ και ιδίως για τους "Αμερικανούς λόγω συγκυριών"

[2018/2646(RSP)]



Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

 

 

09:00 - 11:50     

 

Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)

 

12:00 - 14:00     ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου

15 15Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

624.394/OJ 624.394/OJ

09:00 - 11:50 Συζητήσεις

12:00 - 14:00 ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου

15:00 - 16:00 Μείζονος σημασίας επερωτήσεις

73 • Συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις ευρωπαϊκές εκλογές

Δήλωση της Επιτροπής

[2018/2647(RSP)]

106 À • Η πολιτική κρίση στη Μολδαβία μετά από την ακύρωση των δημοτικών
εκλογών στο Κισινάου

ΚΨ B8-0322/2018, B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018,
B8-0330/2018, B8-0332/2018

[2018/2783(RSP)]

107 À • Σομαλία

ΚΨ B8-0323/2018, B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018,
B8-0331/2018, B8-0334/2018

[2018/2784(RSP)]

108 À • Μπουρούντι

ΚΨ B8-0333/2018, B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018,
B8-0338/2018, B8-0339/2018

[2018/2785(RSP)]

9 • Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)

116 «««I - Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Έκθεση: Axel Voss (A8-0245/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Απόφαση της επιτροπής για την έναρξη διαπραγματεύσεων - Άρθρο 69γ



16 16Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

624.394/OJ 624.394/OJ

115 «««I - Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Έκθεση: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

[COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)]

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Απόφαση της επιτροπής για την έναρξη διαπραγματεύσεων - Άρθρο 69γ

103 « - Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων DNA στην Κροατία

Έκθεση: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της
αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων DNA στην Κροατία

[06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

21 À«««I - Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS)

Έκθεση: Kinga Gál (A8-0322/2017)

[COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

22 À«««I - Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS): εργασίες Ευρωπόλ

Έκθεση: Kinga Gál (A8-0323/2017)

[N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

14 À«««I - Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης

Έκθεση: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth (A8-0211/2017)

[COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

96 À«««I - Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον
Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

Έκθεση: Monica Macovei (A8-0404/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας
στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1077/2011

[COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

25 À - Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο

Έκθεση: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

[2018/2024(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

20 À - 73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Έκθεση: Eugen Freund (A8-0230/2018)

[2018/2040(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Άρθρο 113 του Κανονισμού



 

15:00 - 16:00
 

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού)

17 17Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

624.394/OJ 624.394/OJ

94 À - Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της

Προτάσεις ψηφίσματος

ΚΨ B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018,
B8-0320/2018, B8-0321/2018

[2018/2770(RSP)]

95 À - Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής
βοήθειας

Προτάσεις ψηφίσματος

B8-0314/2018

[2018/2769(RSP)]

65 À - Eπάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ – ΗΠΑ

Προτάσεις ψηφίσματος

B8-0305/2018

[2018/2645(RSP)]

27 À - Οι δυσμενείς επιπτώσεις του αμερικανικού νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών
λογαριασμών (FATCA) για τους πολίτες της ΕΕ

Προτάσεις ψηφίσματος

B8-0306/2018

[2018/2646(RSP)]

81 À - Καθεστώς των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων

Έκθεση: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το καθεστώς των κοινωνικών και
αλληλέγγυων επιχειρήσεων

[2016/2237(INL)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

114 • O-000058/2018

[O-000058/2018 - B8-0035/2018]



 

 
Χρόνος αγόρευσης (άρθρο 162 του Κανονισμού) 

Προθεσμίες κατάθεσης

18 18

624.394/OJ 624.394/OJ



Χρόνος αγόρευσης (άρθρο 162 του Κανονισμού)

 
 

Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018

 

17:00 - 23:00

 

 

Τρίτη 3 Ιουλίου 2018

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

19 19Χρόνος αγόρευσης (άρθρο 162 του Κανονισμού)

624.394/OJ 624.394/OJ

Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων) :25'

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος
(συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)

:15'

Εισηγητές (7 x 6') :42'

Συντάκτες γνωμοδότησης (6 x 1') :6'

Εισηγητές (άρθρο 52 παράγραφος 2 του Κανονισμού) (2 x 4') :8'

"Catch the eye" (8 x 5') :40'

Βουλευτές :90' 30

PPE : 23', S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, Verts/ALE : 7', GUE/NGL : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI :
4'

Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων) :30'

Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων) :30'

"Catch the eye" :5'

Βουλευτές :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων) :15'

Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων) :10'

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος
(συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)

:15'

Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων) :45'

Εισηγητές (4 x 6') :24'

Συντάκτες γνωμοδότησης (4 x 1') :4'

Συντάκτες (επιτροπές) (2 x 5') :10'

"Catch the eye" (7 x 5') :35'

Βουλευτές :210' 30

PPE : 58', S&D : 50' 30, ECR : 20', ALDE : 19' 30, Verts/ALE : 15' 30, GUE/NGL : 15', EFDD : 13' 30, ENF :
11', NI : 7' 30



Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018

 

09:00 - 11:30

 

15:00 - 23:00

 

 

Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

20 20Χρόνος αγόρευσης (άρθρο 162 του Κανονισμού)

624.394/OJ 624.394/OJ

Mateusz Morawiecki, Πρωθυπουργός της Πολωνίας
(συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)

:30'

Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων) :10'

Βουλευτές :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Ομιλητής σε συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα :4'

Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων) :10'

Πρόεδρος της Ευρωομάδας (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων) :10'

Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων) :40'

Εισηγητές (4 x 6') :24'

Συντάκτες γνωμοδότησης (15 x 1') :15'

Συντάκτης (επιτροπή) :5'

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

Βουλευτές :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 21' 30, ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 14' 30,
ENF : 11' 30, NI : 8'

Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων) :25'

"Catch the eye" :5'

Συντάκτης κάθε πρότασης ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού) :1'

"Catch the eye" (άρθρο 135 του Κανονισμού) (3 x 2') :6'

Βουλευτές :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων) :5'

Συντάκτης (μείζονος σημασία επερώτηση) :2'

"Catch the eye" :5'

Βουλευτές :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', Verts/ALE : 3', GUE/NGL : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30



Προθεσμίες κατάθεσης

 
 

Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018

 

 

Τρίτη 3 Ιουλίου 2018

 

21 21Προθεσμίες κατάθεσης

624.394/OJ 624.394/OJ

23 À • Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας  - Έκθεση: Françoise Grossetête
(A8-0037/2018)

- Τροπολογίες· απόρριψη Τετάρτη 27 Ιουνίου, 13:00

37 À • Ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις  - Έκθεση: Maria Gabriela Zoană
(A8-0300/2017)

- Τροπολογίες· απόρριψη Τετάρτη 27 Ιουνίου, 13:00

19 À • Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο  - Έκθεση: Francisco Assis
(A8-0194/2018)

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

Τετάρτη 27 Ιουνίου, 13:00

12 À • Προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη του πρώιμου και καταναγκαστικού γάμου  -
Έκθεση: Charles Goerens (A8-0187/2018)

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

Τετάρτη 27 Ιουνίου, 13:00

17 À • Διπλωματία στον τομέα του κλίματος  - Έκθεση: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018)

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

Τετάρτη 27 Ιουνίου, 13:00

20 À • 73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ  - Έκθεση: Eugen Freund (A8-0230/2018)

- Τροπολογίες Παρασκευή 29 Ιουνίου, 13:00

47 À • Κοινοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή: κατάργηση  - Έκθεση: Barbara Kappel
(A8-0211/2018)

- Τροπολογίες· απόρριψη Τετάρτη 27 Ιουνίου, 13:00

100 À • Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών
μεταφορών  - Έκθεση: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

- Τροπολογίες· απόρριψη Τετάρτη 27 Ιουνίου, 13:00

99 À • Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης
και εντοπισμός μέσω ταχογράφων  - Έκθεση: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

- Τροπολογίες· απόρριψη Τετάρτη 27 Ιουνίου, 13:00

98 À • Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών  - Έκθεση: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

- Τροπολογίες· απόρριψη Τετάρτη 27 Ιουνίου, 13:00



 

Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018

 

22 22Προθεσμίες κατάθεσης

624.394/OJ 624.394/OJ

94 À • Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της - Δήλωση
της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφαλείας

- Προτάσεις ψηφίσματος Δευτέρα 2 Ιουλίου, 19:00

- Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματος Τετάρτη 4 Ιουλίου, 12:00

- Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος Τετάρτη 4 Ιουλίου, 13:00

- Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές"
ψηφοφορίες

Τετάρτη 4 Ιουλίου, 19:00

95 À • Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής
βοήθειας - Προφορική ερώτηση (O-000065/2018 - B8-0034/2018)

- Προτάσεις ψηφίσματος Δευτέρα 2 Ιουλίου, 19:00

- Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματος Τρίτη 3 Ιουλίου, 19:00

- Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος Τρίτη 3 Ιουλίου, 20:00

- Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές"
ψηφοφορίες

Τετάρτη 4 Ιουλίου, 16:00

32 À • Ο ορισμός των ΜΜΕ - Προφορική ερώτηση (O-000050/2018 - B8-0031/2018)

- Προτάσεις ψηφίσματος Τετάρτη 27 Ιουνίου, 13:00

- Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματος Δευτέρα 2 Ιουλίου, 19:00

- Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος Δευτέρα 2 Ιουλίου, 20:00

- Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές"
ψηφοφορίες

Τρίτη 3 Ιουλίου, 16:00

18 À • Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της
Αρμενίας (ψήφισμα)  - Έκθεση: László Tőkés (A8-0179/2018)

- Τροπολογίες Τετάρτη 27 Ιουνίου, 13:00

102 À • Τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας  - Έκθεση: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

- Τροπολογίες Δευτέρα 2 Ιουλίου, 19:00

- Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές"
ψηφοφορίες

Τρίτη 3 Ιουλίου, 16:00

61 À • Φορολόγηση οχημάτων: Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα
υποδομής  - Έκθεση: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

- Τροπολογίες Τετάρτη 27 Ιουνίου, 13:00

26 À • Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2018: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους
2017  - Έκθεση: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

- Τροπολογίες Τετάρτη 27 Ιουνίου, 13:00

93 À • Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018: Παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην
Τουρκία  - Έκθεση: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

- Τροπολογίες Δευτέρα 2 Ιουλίου, 19:00

- Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές"
ψηφοφορίες

Τρίτη 3 Ιουλίου, 16:00



23 23Προθεσμίες κατάθεσης

624.394/OJ 624.394/OJ

117 À • Κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής με την οποία χορηγείται εγγύηση της EE στην Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων για επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης, όσον αφορά το Ιράν - Αντίρρηση σύμφωνα
με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού

- Τροπολογίες Δευτέρα 2 Ιουλίου, 19:00

- Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές"
ψηφοφορίες

Τρίτη 3 Ιουλίου, 16:00

10 À • Διαπραγματεύσεις για τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν  - Έκθεση: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

- Τροπολογίες Τετάρτη 27 Ιουνίου, 13:00

50 À • Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Ιορδανίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας  -
Έκθεση: Claude Moraes (A8-0232/2018)

- Τροπολογίες Πέμπτη 28 Ιουνίου, 13:00

51 À • Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας  -
Έκθεση: Claude Moraes (A8-0233/2018)

- Τροπολογίες Τετάρτη 27 Ιουνίου, 13:00

52 À • Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Ισραήλ σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας  - Έκθεση: Claude
Moraes (A8-0235/2018)

- Τροπολογίες Πέμπτη 28 Ιουνίου, 13:00

53 À • Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Τυνησίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας  -
Έκθεση: Claude Moraes (A8-0237/2018)

- Τροπολογίες Πέμπτη 28 Ιουνίου, 13:00

54 À • Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας  -
Έκθεση: Claude Moraes (A8-0238/2018)

- Τροπολογίες Πέμπτη 28 Ιουνίου, 13:00

55 À • Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Λιβάνου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας  -
Έκθεση: Claude Moraes (A8-0234/2018)

- Τροπολογίες Πέμπτη 28 Ιουνίου, 13:00

56 À • Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Αιγύπτου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας  -
Έκθεση: Claude Moraes (A8-0236/2018)

- Τροπολογίες Πέμπτη 28 Ιουνίου, 13:00

57 À • Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Αλγερίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας  -
Έκθεση: Claude Moraes (A8-0239/2018)

- Τροπολογίες Πέμπτη 28 Ιουνίου, 13:00

21 À • Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS)   - Έκθεση: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- Τροπολογίες· απόρριψη Τετάρτη 27 Ιουνίου, 13:00

22 À • Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS): εργασίες Ευρωπόλ  - Έκθεση: Kinga
Gál (A8-0323/2017)

- Τροπολογίες· απόρριψη Τετάρτη 27 Ιουνίου, 13:00



 

Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

 

24 24Προθεσμίες κατάθεσης

624.394/OJ 624.394/OJ

25 À • Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο  - Έκθεση: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

- Τροπολογίες Δευτέρα 2 Ιουλίου, 19:00

14 À • Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης  - Έκθεση: Ingeborg
Gräßle, Richard Ashworth (A8-0211/2017)

- Τροπολογίες· απόρριψη Τετάρτη 27 Ιουνίου, 13:00

65 À • Eπάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ – ΗΠΑ -
Δήλωση της Επιτροπής

- Προτάσεις ψηφίσματος Τετάρτη 27 Ιουνίου, 13:00

- Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματος Δευτέρα 2 Ιουλίου, 19:00

- Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος Δευτέρα 2 Ιουλίου, 20:00

27 À • Οι δυσμενείς επιπτώσεις του αμερικανικού νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών
λογαριασμών (FATCA) για τους πολίτες της ΕΕ - Προφορική ερώτηση (O-000052/2018 - B8-0033/2018)
(O-000053/2018 - B8-0032/2018)

- Προτάσεις ψηφίσματος Τετάρτη 27 Ιουνίου, 13:00

- Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματος Δευτέρα 2 Ιουλίου, 19:00

- Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος Δευτέρα 2 Ιουλίου, 20:00

106 À • Η πολιτική κρίση στη Μολδαβία μετά από την ακύρωση των δημοτικών εκλογών στο Κισινάου

- Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού) Δευτέρα 2 Ιουλίου, 20:00

- Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος
(άρθρο 135 του Κανονισμού)

Τετάρτη 4 Ιουλίου, 13:00

- Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του
Κανονισμού)

Τετάρτη 4 Ιουλίου, 14:00

107 À • Σομαλία

- Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού) Δευτέρα 2 Ιουλίου, 20:00

- Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος
(άρθρο 135 του Κανονισμού)

Τετάρτη 4 Ιουλίου, 13:00

- Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του
Κανονισμού)

Τετάρτη 4 Ιουλίου, 14:00

108 À • Μπουρούντι

- Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού) Δευτέρα 2 Ιουλίου, 20:00

- Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος
(άρθρο 135 του Κανονισμού)

Τετάρτη 4 Ιουλίου, 13:00

- Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του
Κανονισμού)

Τετάρτη 4 Ιουλίου, 14:00

96 À • Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης  - Έκθεση: Monica Macovei (A8-0404/2017)

- Τροπολογίες Δευτέρα 2 Ιουλίου, 19:00

81 À • Καθεστώς των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων  - Έκθεση: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

- Τροπολογίες Τετάρτη 27 Ιουνίου, 13:00



Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση

 

25 25Προθεσμίες κατάθεσης

624.394/OJ 624.394/OJ

- Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την Τρίτη Παρασκευή 29 Ιουνίου, 12:00

- Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την Τετάρτη Δευτέρα 2 Ιουλίου, 19:00

- Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την Πέμπτη Τρίτη 3 Ιουλίου, 19:00

- Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του
κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)

Τετάρτη 4 Ιουλίου, 19:00
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