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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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17:00 - 23:00 Συζητήσεις

1 • Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

14 À«««I • Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Έκθεση: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος
Αλληλεγγύης και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, (ΕΕ) αριθ.
1293/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και της
απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

51 À«««I • Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο
και γενικός στόχος

Έκθεση: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/825 προκειμένου να
αυξηθεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων και να προσαρμοστεί ο γενικός του στόχος

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

(Ψηφοφορία: 04/07/2018)

35 • Ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία

[2017/2225(INI)]

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

29 • Ειδικά μέτρα για την Ελλάδα

Έκθεση: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την Ελλάδα βάσει του κανονισμού
(ΕΕ) 2015/1839

[2018/2038(INI)]

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

99 À • Οι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η
αντίδραση της ΕΕ

Δήλωση της Επιτροπής

[2018/2847(RSP)]

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη
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56 • Οδοί επανένταξης εργαζομένων στην ποιοτική απασχόληση μετά την ανάρρωσή
τους από τραυματισμό και ασθένεια

Έκθεση: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Έκθεση σχετικά με οδούς επανένταξης εργαζομένων στην ποιοτική απασχόληση
μετά την ανάρρωσή τους από τραυματισμό και ασθένεια

[2017/2277(INI)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

47 À • Μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής
παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική
ζωή της ΕΕ

Έκθεση: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Έκθεση σχετικά με μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και
σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην
πολιτική ζωή της ΕΕ

[2018/2055(INI)]

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

33 • Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών όσον αφορά τη ρύθμιση και εποπτεία
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Έκθεση: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Έκθεση σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών όσον αφορά τη
ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

[2017/2253(INI)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

37 À • Γλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή

Έκθεση: Jill Evans (A8-0228/2018)

Έκθεση σχετικά με τη γλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή

[2018/2028(INI)]

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

23 À • Διαφανής και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες
χώρες: η περίπτωση των δασών

Έκθεση: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Έκθεση σχετικά με τη διαφανή και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις
αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση των δασών

[2018/2003(INI)]

Επιτροπή Ανάπτυξης

46 • Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ

Έκθεση: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Έκθεση σχετικά με την ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες
περιφέρειες της ΕΕ

[2018/2054(INI)]

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

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