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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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09:00 - 12:00     ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

 

12:00 - 12:30     Πανηγυρική συνεδρίαση

 

12:30 - 14:30     ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
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09:00 - 12:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

12:00 - 12:30 Πανηγυρική συνεδρίαση

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

15:00 - 23:00 Συζητήσεις

35 • Προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18 και 19
Φεβρουαρίου 2016

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2015/3022(RSP)]

45 • Ομιλία του Muhammadu Buhari, Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Νιιγηρίας

36 «««I - Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας: ρήτρες διασφάλισης και μηχανισμός κατά της
καταστρατήγησης

Έκθεση: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης και του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης που προβλέπει την
προσωρινή αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της
Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου

[COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)]

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

37 «««I - Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας: μηχανισμός κατά της καταστρατήγησης

Έκθεση: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
εφαρμογή του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης ο οποίος προβλέπει την προσωρινή αναστολή των
δασμολογικών προτιμήσεων της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας,
αφετέρου

[COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)]

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

69 - Επικύρωση της Συνθήκης του Μαρακές, βάσει των αναφορών που ελήφθησαν, ιδίως της αναφοράς
924/2011

Πρόταση ψηφίσματος

B8-0168/2016

[2016/2542(RSP)]



 

15:00 - 23:00     
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79 À - Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106:  Έγκριση της διάθεσης στην αγορά γενετικώς
τροποποιημένης σόγιας FG 72

Πρόταση ψηφίσματος

B8-0133/2016

[2016/2547(RSP)]

80 À - Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106:  Έγκριση της διάθεσης στην αγορά γενετικώς
τροποποιημένης σόγιας MON 87708 × MON 89788

Πρόταση ψηφίσματος

B8-0134/2016

[2016/2548(RSP)]

81 À - Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106:  Έγκριση της διάθεσης στην αγορά γενετικώς
τροποποιημένης σόγιας  MON 87705 × MON 89788

Πρόταση ψηφίσματος

B8-0135/2016

[2016/2549(RSP)]

56 À - Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά
και εμπορικά οχήματα (Euro 6)

Πρόταση ψηφίσματος

B8-0040/2016

[2015/2988(RPS)]

(Συζήτηση: 18/01/2016)

41 À - Διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)

Έκθεση: Viviane Reding (A8-0009/2016)

[2015/2233(INI)]

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

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

Προτάσεις ψηφίσματος

B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016

[2016/2526(RSP)]

12 À • Έκθεση προόδου του 2015 για τη Σερβία

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2015/2892(RSP)]

11 À • Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2015/2893(RSP)]

88 • Εκλογική διαδικασία στην Αϊτή

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

[2016/2560(RSP)]



3 3Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016

576.422/OJ 576.422/OJ

60 À • Κατάσταση στη Λιβύη

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

[2016/2537(RSP)]

59 • Κατάσταση στη Βενεζουέλα

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

[2016/2538(RSP)]

31 • Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη διαφάνεια στη διαιτητική επίλυση
διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών βάσει Συνθήκης

Προφορική ερώτηση

Bernd Lange, Salvatore Cicu (O-000153/2015 - B8-0104/2016)
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Συμβούλιο
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη διαφάνεια στη διαιτητική επίλυση διαφορών μεταξύ
επενδυτών και κρατών βάσει Συνθήκης

[2015/2930(RSP)]

58 • Εξάλειψη της σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας κατά των γυναικών σε δημόσιους
χώρους

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2016/2539(RSP)]
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