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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
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08:30 - 12:00     

 

12:00 - 12:30     Πανηγυρική συνεδρίαση

 

12:30 - 14:30     ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
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08:30 - 12:00 Συζητήσεις

12:00 - 12:30 Πανηγυρική συνεδρίαση

12:30 - 14:30 ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου

15:00 - 23:00 Συζητήσεις

25 À«««I • Δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για
την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας

Έκθεση: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση
της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας

[2014/0124(COD)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

38 • Εγκριθείσα απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τη
φορολόγηση των εταιρειών

Δήλωση της Επιτροπής

[2015/2980(RSP)]

68 • Ομιλία του κ. Toomas Hendrik Ilves, Προέδρου της Δημοκρατίας της Εσθονίας

29 «««I - Καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)

Έκθεση: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη
θέσπιση του κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας
συνόρων του Σένγκεν) (κωδικοποιημένο κείμενο)

[2015/0006(COD)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

46 ««« - Τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου για τα βαρέα μέταλλα του 1998 της Σύμβασης του 1979 για τη
διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις

Σύσταση: Giovanni La Via (A8-0002/2016)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του
πρωτοκόλλου για τα βαρέα μέταλλα του 1998 της Σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική
ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις

[2014/0359(NLE)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
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47 ««« - Τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους του 1998 στη Σύμβαση του
1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης

Σύσταση: Giovanni La Via (A8-0001/2016)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την αποδοχή των τροποποιήσεων του
Πρωτοκόλλου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους του 1998 στη Σύμβαση του 1979 για τη διασυνοριακή
ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης

[2014/0358(NLE)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

34 « - Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Ουκρανίας

Έκθεση: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης
από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Ουκρανίας

[2015/0810(CNS)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

32 « - Συμφωνία συνεργασίας της Eurojust και του Μαυροβουνίου

Έκθεση: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση της
σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και του Μαυροβουνίου

[2015/0812(CNS)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

72 - Αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Έκθεση: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0015/2016)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Robert Jarosław Iwaszkiewicz

[2015/2313(IMM)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

71 - Αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Έκθεση: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0016/2016)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Robert Jarosław Iwaszkiewicz

[2015/2240(IMM)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

73 - Αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Florian Philippot

Έκθεση: Laura Ferrara (A8-0014/2016)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Florian Philippot

[2015/2267(IMM)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

25 À«««I - Δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και
την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας

Έκθεση: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

[2014/0124(COD)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

39 À - Ενδιάμεση αναθεώρηση της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα

Έκθεση: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

[2015/2137(INI)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων



15:00 - 23:00     
 
Κοινή συζήτηση - -

 
Τέλος της κοινής συζήτησης
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87 • Η προσφυγική κρίση, ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων και το μέλλον της
Σένγκεν

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2016/2559(RSP)]

62 • Σεβασμός της διεθνούς αρχής της μη επαναπροώθησης

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2016/2535(RSP)]

64 • Χρηματοδότηση της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2016/2528(RSP)]

89 • Αύξηση του ρατσιστικού μίσους και της βίας κατά των προσφύγων και των
μεταναστών σε όλη την Ευρώπη

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2016/2563(RSP)]

52 À • Νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών για
την περίοδο μετά το 2015

Προφορική ερώτηση

Iratxe García Pérez (O-000006/2016 - B8-0103/2016)
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Επιτροπή
Νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών για την περίοδο μετά το
2015

[2016/2526(RSP)]

61 • Μέτρα της Επιτροπής προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση στην υπόθεση
T-521/14, Σουηδία κατά Επιτροπής (υποχρέωση θέσπισης κριτηρίων για τους
ενδοκρινικούς διαταράκτες)

Προφορική ερώτηση

Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini
(O-000003/2016 - B8-0107/2016)
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
Μέτρα της Επιτροπής προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση στην υπόθεση T-521/14 Σουηδία
κατά Επιτροπής

[2016/2536(RSP)]

63 • Διαφάνεια και έλεγχος κλινικών δοκιμών

Δήλωση της Επιτροπής

[2016/2534(RSP)]
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