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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     

 

Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)

 

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 - 16:00 Μείζονος σημασίας επερωτήσεις

73 • Συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις ευρωπαϊκές εκλογές

Δήλωση της Επιτροπής

[2018/2647(RSP)]

106 À • Η πολιτική κρίση στη Μολδαβία μετά από την ακύρωση των δημοτικών
εκλογών στο Κισινάου

ΚΨ B8-0322/2018, B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018,
B8-0330/2018, B8-0332/2018

[2018/2783(RSP)]

107 À • Σομαλία

ΚΨ B8-0323/2018, B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018,
B8-0331/2018, B8-0334/2018

[2018/2784(RSP)]

108 À • Μπουρούντι

ΚΨ B8-0333/2018, B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018,
B8-0338/2018, B8-0339/2018

[2018/2785(RSP)]

9 • Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)

116 «««I - Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Έκθεση: Axel Voss (A8-0245/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Απόφαση της επιτροπής για την έναρξη διαπραγματεύσεων - Άρθρο 69γ
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115 «««I - Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Έκθεση: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

[COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)]

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Απόφαση της επιτροπής για την έναρξη διαπραγματεύσεων - Άρθρο 69γ

103 « - Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων DNA στην Κροατία

Έκθεση: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της
αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων DNA στην Κροατία

[06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

21 À«««I - Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS)

Έκθεση: Kinga Gál (A8-0322/2017)

[COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

22 À«««I - Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS): εργασίες Ευρωπόλ

Έκθεση: Kinga Gál (A8-0323/2017)

[N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

14 À«««I - Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης

Έκθεση: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth (A8-0211/2017)

[COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

96 À«««I - Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον
Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

Έκθεση: Monica Macovei (A8-0404/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας
στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1077/2011

[COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

25 À - Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο

Έκθεση: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

[2018/2024(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

20 À - 73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Έκθεση: Eugen Freund (A8-0230/2018)

[2018/2040(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Άρθρο 113 του Κανονισμού



 

15:00 - 16:00
 

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού)
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94 À - Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της

Προτάσεις ψηφίσματος

ΚΨ B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018,
B8-0320/2018, B8-0321/2018

[2018/2770(RSP)]

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

Προτάσεις ψηφίσματος

B8-0314/2018

[2018/2769(RSP)]

65 À - Eπάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ – ΗΠΑ

Προτάσεις ψηφίσματος

B8-0305/2018

[2018/2645(RSP)]

27 À - Οι δυσμενείς επιπτώσεις του αμερικανικού νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών
λογαριασμών (FATCA) για τους πολίτες της ΕΕ

Προτάσεις ψηφίσματος

B8-0306/2018

[2018/2646(RSP)]

81 À - Καθεστώς των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων

Έκθεση: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το καθεστώς των κοινωνικών και
αλληλέγγυων επιχειρήσεων

[2016/2237(INL)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

114 • O-000058/2018

[O-000058/2018 - B8-0035/2018]
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