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Ενωμένη στην πολυμορφία

EL

Κατάλογος των διαδικασιών
Εκτός από τις περιπτώσεις που το Κοινοβούλιο ορίζει διαφορετικά, τα εξεταζόμενα κείμενα τίθενται σε ψηφοφορία με την ακόλουθη
σειρά:
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

À = Προθεσμίες κατάθεσης ´ = Προθεσμίες εφόσον ζητηθεί 6 = Κείμενο που δεν εγκρίθηκε ακόμη, προθεσμίες
ενδεχομένως

1
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09:00 - 11:20
11:30 - 13:30

Συζητήσεις
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου

09:00 - 11:20
47

• Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό του Βελγίου, Charles Michel, σχετικά με το μέλλον
της Ευρώπης
[2018/2621(RSP)]

11:30 - 13:30

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου

7

«««

- Πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ουζμπεκιστάν (προσχώρηση της
Κροατίας)
Σύσταση: Jozo Radoš (A8-0104/2018)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των
κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη
εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της
Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της
Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
[09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

8

«««

- Συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Κορέας (προσχώρηση της Κροατίας)
Σύσταση: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των
κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου για τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η
προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
[07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

20

«

- Yπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας ADB-CHMINACA σε μέτρα ελέγχου
Σύσταση: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)
Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή της νέας
ψυχοτρόπου ουσίας N-(1-αμινο-3,3-διμεθυλο-1-οξοβουταν-2υλο)-1-(κυκλοεξυλομεθυλ)-1H-ινδαζολο-3καρβοξαμίδιο (ADB-CHMINACA) σε μέτρα ελέγχου
[05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

17

«

- Υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας CUMYL-4CN-BINACA σε μέτρα ελέγχου
Έκθεση: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)
Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή της νέας
ψυχοτρόπου ουσίας 1-(4-κυανοβουτυλο)-N-(2-φαινυλοπροπαν-2-υλ)-1H-ινδαζολ-3-καρβοξαμίδιο
(CUMYL-4CN-BINACA) σε μέτρα ελέγχου
[05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
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38

- Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση
EGF/2017/010 BE/Caterpillar
Έκθεση: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)
Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε το
Βέλγιο – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)
[COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών

24

- Ετήσια έκθεση του 2016 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της EE - Καταπολέμηση
της απάτης
Έκθεση: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)
[2017/2216(INI)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

49

À

34

- Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένο ζαχαρότευτλο της
σειράς Η7-1
Προτάσεις ψηφίσματος
B8-0220/2018
[2018/2651(RSP)]
- Διορισμός μέλους στην επιτροπή επιλογής για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελεία
B8-0219/2018
[2018/2032(INS)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

39

À

- Ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το
2016
Έκθεση: Marco Valli (A8-0139/2018)
[2017/2190(INI)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

50

À

- Προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα
Προτάσεις ψηφίσματος
B8-0225/2018
[2018/2695(RSP)]

10

À

- Πολιτική συνοχής και θεματικός στόχος «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των
σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων»
Έκθεση: Andrey Novakov (A8-0136/2018)
[2017/2285(INI)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

42

À

- Η προστασία των παιδιών-μεταναστών
Προτάσεις ψηφίσματος
B8-0218/2018
[2018/2666(RSP)]

28

À

- Καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά
Προτάσεις ψηφίσματος
B8-0217/2018
[2017/2922(RSP)]
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À

- Παρούσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές του κλάδου των αιγοπροβάτων στην ΕΕ
Έκθεση: Esther Herranz García (A8-0064/2018)
[2017/2117(INI)]
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

40

À

- Πολυφωνία και ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Έκθεση: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)
[2017/2209(INI)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
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