
03/07/18 624.394/OJ

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

2014 2019

Έγγραφο συνόδου

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τρίτη 3 Ιουλίου 2018



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     

 

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 - 23:00 Συζητήσεις

30 • Επισκόπηση της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2018/2592(RSP)]

Ένας (1) γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες

29 • Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Αυστριακής Προεδρίας

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2018/2593(RSP)]

89 ««« - Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας
στην Αφρική και τη Μαδαγασκάρη

Σύσταση: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της
συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια της
Αεροναυτιλίας στην Αφρική και τη Μαδαγασκάρη (ASECNA) σχετικά με την ανάπτυξη της δορυφορικής
ραδιοπλοήγησης και την παροχή συναφών υπηρεσιών εντός της ζώνης αρμοδιότητας του ASECNA προς
όφελος της πολιτικής αεροπορίας

[11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

46 ««« - Παράταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ

Σύσταση: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την παράταση της συμφωνίας
επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

[08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

24 « - Κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων

Έκθεση: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της κοινής
επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων

[COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
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48 - Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση
EGF/2017/009 FR/Air France

Έκθεση: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η
Γαλλία - EGF/2017/009 FR Air France)

[COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

38 - Ο ρόλος των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης

Έκθεση: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

[2017/2037(INI)]

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

60 - Τρισδιάστατη εκτύπωση: δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αστική ευθύνη

Έκθεση: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

[2017/2007(INI)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

23 À«««I - Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας

Έκθεση: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

37 À«««I - Ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Έκθεση: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

[COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)]

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

47 À«««I - Κοινοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή: κατάργηση

Έκθεση: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 256/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με την κοινοποίηση στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

[COM(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

11 « - Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας

Έκθεση: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του
φόρου προστιθέμενης αξίας

[COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

19 À - Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο

Έκθεση: Francisco Assis (A8-0194/2018)

[2017/2206(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων



 

15:00 - 23:00     

 
Κοινή συζήτηση - Δέσμη μέτρων για την κινητικότητα

 
Τέλος της κοινής συζήτησης
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17 À - Διπλωματία στον τομέα του κλίματος

Έκθεση: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018)

[2017/2272(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

28 • Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου
2018

Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2018/2591(RSP)]

100 À«««I • Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών
στον τομέα των οδικών μεταφορών

Έκθεση: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις
απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία
96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των
οδικών μεταφορών

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

99 À«««I • Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα
διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων

Έκθεση: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον
αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και
εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους
ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014,
όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

98 À«««I • Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών

Έκθεση: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις
στον κλάδο

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού



 
Κοινή συζήτηση - Συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής

Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Αρμενίας
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94 À • Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα
σύνορά της

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

[2018/2770(RSP)]

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη

90 • Επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2018/2742(RSP)]

95 À • Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της
ανθρωπιστικής βοήθειας

Προφορική ερώτηση

Claude Moraes (O-000065/2018 - B8-0034/2018)
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Επιτροπή
Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής
βοήθειας

[2018/2769(RSP)]

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη

32 À • Ο ορισμός των ΜΜΕ

Προφορική ερώτηση

Markus Pieper (O-000050/2018 - B8-0031/2018)
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Επιτροπή
Ο ορισμός των ΜΜΕ

[2018/2545(RSP)]

13 ««« • Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατομικής Ενέργειας και της Αρμενίας

Σύσταση: László Tőkés (A8-0177/2018)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ
ονόματος της Ένωσης, της συνολικής και ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής
Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας,
αφετέρου

[12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων



 
Τέλος της κοινής συζήτησης
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18 À • Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατομικής Ενέργειας και της Αρμενίας (ψήφισμα)

Έκθεση: László Tőkés (A8-0179/2018)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο
απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
της συνολικής και ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των
κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου

[2017/2269(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
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