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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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Κοινή συζήτηση - Eκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

 
Τέλος της κοινής συζήτησης
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17:00 - 23:00 Συζητήσεις

1 • Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

149 À«««I • Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων
από τη χρήση γης, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοπονία εντός του
πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030

Έκθεση: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου που αφορά τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και
των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και
δασοπονίας εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς
και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής
εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών
που αφορούν την κλιματική αλλαγή

[2016/0230(COD)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

(Συζήτηση: 11/09/2017, ψηφοφορία: 13/09/2017)

148 À«««I • Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την
τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού

Έκθεση: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική
Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη
συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή

[2016/0231(COD)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

(Συζήτηση: 13/06/2017, ψηφοφορία: 14/06/2017)



Κοινή συζήτηση - Κυκλική οικονομία και περιβαλλοντικές εκθέσεις
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40 À«««I • Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας

Έκθεση: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για
τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

[2015/0276(COD)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη

(Συζήτηση: 14/03/2017, ψηφοφορία: 14/03/2017)

32 À«««I • Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Έκθεση: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο
τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και
2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

[2015/0272(COD)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη

(Συζήτηση: 14/03/2017, ψηφοφορία: 14/03/2017)

55 À«««I • Απόβλητα

Έκθεση: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/EΚ για τα απόβλητα

[2015/0275(COD)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη

(Συζήτηση: 14/03/2017, ψηφοφορία: 14/03/2017)

82 À«««I • Υγειονομική ταφή των αποβλήτων

Έκθεση: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής
των αποβλήτων

[2015/0274(COD)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη

(Συζήτηση: 14/03/2017, ψηφοφορία: 14/03/2017)



 
Τέλος της κοινής συζήτησης

 
Κοινή συζήτηση - Ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης 

 
Τέλος της κοινής συζήτησης
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13 À«««I • Διαδικαστικοί κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων

Έκθεση: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 87/217/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της
οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 94/63/ΕΚ
του Συμβουλίου όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες στον τομέα των
περιβαλλοντικών εκθέσεων καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ
του Συμβουλίου

[2016/0394(COD)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη

45 À • Εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον

Έκθεση: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον

[2017/2030(INI)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

187 À • Ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ

Έκθεση: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Έκθεση σχετικά με την ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης της
ΕΕ

[2017/2210(INI)]

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

167 À • Ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών μέσω του ψηφιακού
τομέα

Προφορική ερώτηση

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (O-000004/2018 - B8-0010/2018)
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Επιτροπή
Ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών μέσω του ψηφιακού τομέα

[2017/3016(RSP)]

35 À • Εφαρμογή του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του Μέσου Ανθρωπιστικής
Βοήθειας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

Έκθεση: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του
Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

[2017/2258(INI)]

Επιτροπή Ανάπτυξης



Σύντομες παρουσιάσεις των ακόλουθων εκθέσεων:
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177 • Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση των πρωτεϊνούχων
καλλιεργειών

Έκθεση: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

Έκθεση σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση των
πρωτεϊνούχων καλλιεργειών – Ενθάρρυνση της παραγωγής πρωτεϊνούχων και
ψυχανθών φυτών στον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα

[2017/2116(INI)]

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

176 À • Βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών

Έκθεση: Charles Goerens (A8-0129/2018)

Έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους των αναπτυσσόμενων
χωρών

[2016/2241(INI)]

Επιτροπή Ανάπτυξης

159 À • Ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή
Ένωση

Έκθεση: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

Έκθεση σχετικά με την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης: έβδομη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

[2017/2279(INI)]

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

2 • Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)
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