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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



Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014

 

 

09:00 - 11:00     
 

Ψηφοφορία με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 154 του Κανονισμού)

 

11:15 - 12:00     Πανηγυρική συνεδρίαση

 

12:00 - 14:00     ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
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09:00 - 11:00 Συζητήσεις

11:15 - 12:00 Πανηγυρική συνεδρίαση

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

15:00 - 23:00 Συζητήσεις

77 « - Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ)
αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 2007/436/EΚ, Ευρατόμ για το σύστημα
των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Έκθεση: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

[COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

 (δεν έχει εγκριθεί ακόμα)

10 À • Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής ΕΕ 2020

Προφορικές ερωτήσεις

Marita Ulvskog (O-000076/2014 - B8-0035/2014)
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Συμβούλιο
Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής ΕΕ 2020

Marita Ulvskog (O-000077/2014 - B8-0036/2014)
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Επιτροπή
Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής Ευρώπη 2020

[2014/2779(RSP)]

28 • Ομιλία του Αγιωτάτου Πάπα Φραγκίσκου

59 ««« - Πρωτόκολλο για θέματα που αφορούν ειδικά το σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό

Σύσταση: Heidi Hautala (A8-0030/2014)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση, εξ ονόματος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου της Σύμβασης σχετικά με τις διεθνείς ασφάλειες επί κινητού
εξοπλισμού για θέματα που αφορούν ειδικά το σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό, που θεσπίσθηκε στο
Λουξεμβούργο στις 23 Φεβρουαρίου 2007

[15113/2013 - C8-0004/2014 - 2013/0184(NLE)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
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62 ««« - Σύμβαση της Χάγης, της 30ής Ιουνίου 2005, για τις συμφωνίες παρέκτασης της δικαιοδοσίας

Σύσταση: Pavel Svoboda (A8-0034/2014)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της Σύμβασης της Χάγης, της 30ής Ιουνίου 2005, για τις συμφωνίες παρέκτασης της δικαιοδοσίας

[12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

57 - Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση
EGF/2014/008 FI/STX Rauma

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το
σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά
θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/008 FI/STX Rauma από τη Φινλανδία)

[COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

56 - Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση
EGF/2014/005 FR/GAD

Έκθεση: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

Έκθεση σχετικά με πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο
13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα
και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/005 FR/GAD, από τη Γαλλία)

[COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

67 - Γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της
συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά σχετικά με τη διαβίβαση και την
επεξεργασία δεδομένων από τις καταστάσεις επιβατών (PNR) από αερομεταφορείς προς το Γραφείο
Συνοριακών Υπηρεσιών του Καναδά

Πρόταση ψηφίσματος

B8-0265/2014

[2014/2966(RSP)]

36 À - Η ΕΕ και το παγκόσμιο πλαίσιο ανάπτυξης για την περίοδο μετά το 2015

Έκθεση: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

[2014/2143(INI)]

Επιτροπή Ανάπτυξης

10 À - Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής ΕΕ 2020

Προτάσεις ψηφίσματος

B8-0252/2014

[2014/2779(RSP)]



15:00 - 23:00     
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26 • Προϋπολογισμός 2015: Αποτελέσματα της Επιτροπής Συνδιαλλαγής

40 • Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Προφορική ερώτηση

Iratxe García Pérez (O-000080/2014 - B8-0039/2014)
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Επιτροπή
Ενημέρωση σχετικά με την έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

[2014/2916(RSP)]

35 À • Η κατάσταση στη Μεσόγειο και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον
αφορά τη μετανάστευση

Προφορικές ερωτήσεις

Claude Moraes (O-000078/2014 - B8-0037/2014)
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Συμβούλιο
Η κατάσταση στη Μεσόγειο και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη
μετανάστευση

Claude Moraes (O-000079/2014 - B8-0038/2014)
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Επιτροπή
Η κατάσταση στη Μεσόγειο και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη
μετανάστευση

[2014/2907(RSP)]

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην επόμενη περίοδο συνόδου

61 • Απελάσεις με συνοπτικές διαδικασίες και η προτεινόμενη νομιμοποίηση των
«εξαναγκαστικών επιστροφών» στην Ισπανία

Προφορική ερώτηση

Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Judith
Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Laura Ferrara, Ignazio
Corrao (O-000085/2014 - B8-0043/2014)
Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων
Χωρών
Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας
Επιτροπή
Απελάσεις με συνοπτικές διαδικασίες και η προτεινόμενη νομιμοποίηση των «εξαναγκαστικών
επιστροφών» στην Ισπανία

[2014/2959(RSP)]

30 • Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την
περίοδο 2014-2020

Προφορική ερώτηση

Marita Ulvskog (O-000075/2014 - B8-0034/2014)
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Επιτροπή
Το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2014-2020

[2014/2861(RSP)]



 
Κοινή συζήτηση - Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

 
Τέλος της κοινής συζήτησης
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29 • Εφαρμογή της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση

Προφορική ερώτηση

Marita Ulvskog (O-000074/2014 - B8-0033/2014)
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Επιτροπή
Εφαρμογή της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση

[2014/2862(RSP)]

74 • Αξιολόγηση των δοκιμών αντοχής των τραπεζών

Δήλωση της Επιτροπής

[2014/2977(RSP)]

19 À« • Οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων

Έκθεση: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων

[10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

18 « • Συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Έκθεση: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του
κανονισμού (EΚ) αριθ. 2533/98 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

[11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής


	Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014
	09:00 - 11:00     
	Ψηφοφορία με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 154 του Κανονισμού)

	11:15 - 12:00     Πανηγυρική συνεδρίαση
	12:00 - 14:00     ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
	15:00 - 23:00     
	Κοινή συζήτηση - Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα



