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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



Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017

 

 

09:00 - 11:50     

 

Συζητήσεις για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της

δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)

 

12:00 - 14:00     ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
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09:00 - 11:50 Συζητήσεις

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

15:00 - 16:00 Συζητήσεις

65 À • Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων

Έκθεση: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016)

Έκθεση σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

[2016/2095(INI)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

97 À • Ινδονησία, και ιδίως οι περιπτώσεις των Hosea Yeimo και Ismael Alua και του
Κυβερνήτη της Τζακάρτα

ΚΨ B8-0072/2017, B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017,
B8-0080/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017

[2017/2506(RSP)]

98 À • Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

ΚΨ B8-0074/2017, B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017,
B8-0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017

[2017/2507(RSP)]

99 À • Η κατάσταση στο Μπουρούντι

ΚΨ B8-0075/2017, B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017,
B8-0086/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017

[2017/2508(RSP)]

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

62 «««I - Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της

Έκθεση: Adam Szejnfeld (A8-0361/2016)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με ορισμένες διαδικασίες για την εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του
Κοσσυφοπεδίου*, αφετέρου

[COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD)]

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
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61 «««I - Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται
από τους ειδικούς κανόνες εισαγωγής της Ένωσης

Έκθεση: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της
θέσπισης κοινών κανόνων για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες
τα οποία δεν καλύπτονται από διμερείς συμφωνίες, πρωτόκολλα ή άλλους διακανονισμούς ή άλλους
κανόνες εισαγωγής της Ένωσης

[COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD)]

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

44 ««« - Σύναψη της συμφωνίας για τη συνέχιση του Διεθνούς Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας

Σύσταση: Elmar Brok (A8-0363/2016)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη της συμφωνίας για τη
συνέχιση του Διεθνούς Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας

[08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

90 À - Διορισμοί σε επιτροπές

Πρόταση απόφασης

[2016/3039(RSO)]

74 À - Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 με την
επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες

Πρόταση ψηφίσματος

B8-0001/2017

[2016/3007(DEA)]

10 À - Εφοδιαστική στην ΕΕ και πολυτροπικές μεταφορές στους νέους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ

Έκθεση: Inés Ayala Sender (A8-0384/2016)

[2015/2348(INI)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

65 À - Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων

Έκθεση: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016)

[2016/2095(INI)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

71 À - Αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ)

Προτάσεις ψηφίσματος

B8-0024/2017

[2016/3024(RSP)]

(Συζήτηση: 15/12/2016)



15:00 - 16:00     
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96 • Δημιουργία μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων

Δήλωση της Επιτροπής

[2017/2505(RSP)]
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