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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 - 11:50     ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

 

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

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

15:00 - 22:00 Συζητήσεις

15 • Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής
Οκτωβρίου 2017

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2017/2744(RSP)]

41 ««« - Συμφωνία για τη σύσταση του Διεθνούς Ιδρύματος ΕΕ-ΛΑΚ

Σύσταση: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης της συμφωνίας για τη σύσταση του Διεθνούς Ιδρύματος ΕΕ-ΛΑΚ

[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

54 « - Διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις στη
Βουλγαρία και στη Ρουμανία

Έκθεση: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του
κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις στη Δημοκρατία της
Βουλγαρίας και στη Ρουμανία

[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

58 « - Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Τσεχική
Δημοκρατία

Έκθεση: Maria Grapini (A8-0288/2017)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της
αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Τσεχική
Δημοκρατία

[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

57 « - Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Πορτογαλία

Έκθεση: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έναρξη της
αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Πορτογαλία

[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
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56 « - Aυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Ελλάδα

Έκθεση: Claude Moraes (A8-0287/2017)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έναρξη της
αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Ελλάδα

[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

36 À«««I - Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία

Έκθεση: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

37 À«««I - Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από
λιμένες των κρατών μελών

Έκθεση: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

38 À«««I - Σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro
και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη

Έκθεση: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

72 À - Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την
τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 με τον καθορισμό
επιστημονικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής

Πρόταση ψηφίσματος

B8-0542/2017

[2017/2872(RSP)]

74 À - Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής
για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από
γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς FG72 x A5547-127 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα
τρόφιμα και ζωοτροφές

Πρόταση ψηφίσματος

B8-0540/2017

[2017/2879(RSP)]

75 À - Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής
για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από
γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-44406-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα
τρόφιμα και ζωοτροφές

Πρόταση ψηφίσματος

B8-0541/2017

[2017/2878(RSP)]

50 À - Εξάλειψη των γάμων παιδιών

Πρόταση ψηφίσματος

B8-0535/2017

[2017/2663(RSP)]



 

15:00 - 22:00     

3 3Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017

611.537/OJ 611.537/OJ

35 À - Διάσκεψη 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στη Βόννη, Γερμανία (COP23)

Πρόταση ψηφίσματος

B8-0534/2017

[2017/2620(RSP)]

80 • Σύνταγμα, κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα στην Ισπανία υπό το φως των
γεγονότων στην Καταλονία

Δήλωση της Επιτροπής

[2017/2888(RSP)]

Ένας (1) γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες

63 • Το δημοσιονομικό σύμφωνο και η ενσωμάτωσή του στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ

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

[2017/2866(RSP)]

42 • Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - 2016

[2017/2765(RSP)]

παρουσία του κ. Klaus-Heiner Lehne, Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

24 ««« • Ενισχυμένη συνεργασία: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σύσταση: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Προσωρινή έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση
της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

70 • Εντάλματα σύλληψης της Interpol (κόκκινα σήματα)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2017/2873(RSP)]

71 • Ασφάλεια στους δρόμους της Ευρώπης

Προφορική ερώτηση

Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
Επιτροπή
Ασφάλεια στους δρόμους της Ευρώπης

[2017/2875(RSP)]
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