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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 - 10:00     

 

10:00 - 12:30     

 

13:00 - 14:30     ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
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09:00 - 10:00 Συζητήσεις

10:00 - 12:30 Συζητήσεις

13:00 - 14:30 ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου

15:00 - 23:00 Συζητήσεις

185 À • Ένα μέσο για τις ευρωπαϊκές αξίες που υποστηρίζει φορείς της κοινωνίας των
πολιτών που προάγουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δήλωση της Επιτροπής

[2018/2619(RSP)]

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη

195 • Συζήτηση με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Emmanuel Macron, σχετικά
με το μέλλον της Ευρώπης

[2018/2620(RSP)]

184 ««« - Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Λιβάνου: συμμετοχή του Λιβάνου στην
εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA)

Σύσταση: Σοφία Σακοράφα (A8-0352/2017)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και
τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Λιβάνου για τον
καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας του Λιβάνου στην
εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA)

[2017/0199(NLE)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

62 ««« - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Δημοκρατίας του Μαυρίκιου: αλιευτικές δυνατότητες και
χρηματική αντιπαροχή

Σύσταση: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον
καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία
αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου

[2017/0223(NLE)]

Επιτροπή Αλιείας

157 ««« - Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για
γεωργικά προϊόντα

Σύσταση: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή
ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη
χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα

[2017/0259(NLE)]

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
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177 - Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών

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

[2017/2116(INI)]

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

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)

[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)

[2016/0231(COD)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

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

181 À«««I - Kαθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών
πολιτικών ιδρυμάτων

Έκθεση: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισμού (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

[2017/0219(COD)]

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

34 À«««I - Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Έκθεση: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά
την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

[COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

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

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

[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)

[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

Προτάσεις ψηφίσματος

B8-0183/2018

[2017/3016(RSP)]



 

15:00 - 23:00     
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35 À - Εφαρμογή του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

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

[2017/2258(INI)]

Επιτροπή Ανάπτυξης

176 À - Βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών

Έκθεση: Charles Goerens (A8-0129/2018)

[2016/2241(INI)]

Επιτροπή Ανάπτυξης

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

Έκθεση: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

[2017/2279(INI)]

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

193 À • Η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων
Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες

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

[2018/2642(RSP)]

214 • Η κατάσταση στη Συρία

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

[2018/2673(RSP)]

210 À • Η κατάσταση στη Ρωσία

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

[2018/2669(RSP)]

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην επόμενη περίοδο συνόδου.

194 • Οι προοπτικές ειρήνευσης για την Κορεατική Χερσόνησο εν συνεχεία των
πρόσφατων εξελίξεων

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

[2018/2643(RSP)]

211 À • Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτος δικαίου
στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που έχουν συλληφθεί και κρατούνται
στην Τουρκία

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

[2018/2670(RSP)]

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη



 
Κοινή συζήτηση - ΕΕ-Αυστραλία

 
Τέλος της κοινής συζήτησης
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38 À • Εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης: η
ενδιάμεση αναθεώρηση του 2017 και η αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής
μετά το 2020

Έκθεση: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής
δράσης της Ένωσης: η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2017 και η αρχιτεκτονική της
μελλοντικής πολιτικής μετά το 2020

[2017/2280(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

19 ««« • Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας

Σύσταση: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ
ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου

[2016/0367(NLE)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

21 • Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας (Ψήφισμα)

Έκθεση: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο
απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας
πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και
της Αυστραλίας, αφετέρου

[2017/2227(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

89 À • Ετήσιες εκθέσεις 2015-2016 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα

Έκθεση: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Έκθεση σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις 2015-2016 για την επικουρικότητα και την
αναλογικότητα

[2017/2010(INI)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
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