
02/10/18 628.017/OJ

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

2014 2019

Έγγραφο συνόδου

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τρίτη 2 Οκτωβρίου 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



Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018

 

 

09:00 - 11:20     

 

11:30 - 12:00     Πανηγυρική συνεδρίαση

 

12:00 - 14:00     ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
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09:00 - 11:20 Συζητήσεις

11:30 - 12:00 Πανηγυρική συνεδρίαση

12:00 - 14:00 ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου

15:00 - 23:00 Συζητήσεις

23 • Προετοιμασία της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης και 19ης
Οκτωβρίου 2018

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2018/2771(RSP)]

64 • Ομιλία του Milo Đukanović, Προέδρου του Μαυροβουνίου

76 - Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου

Έκθεση: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου

[2018/2069(IMM)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

59 «««I - Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη
διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των
οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή

Έκθεση: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του
καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση
των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων
απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (κωδικοποίηση)

[2018/0066(COD)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

31 ««« - Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Μαρόκου: όροι και προϋποθέσεις για τη
συμμετοχή του Μαρόκου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην
περιοχή της Μεσογείου (PRIMA)

Σύσταση: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

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

[2018/0036(NLE)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
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75 ««« - Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Καναδά

Σύσταση: Francisco Assis (A8-0254/2018)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης,
της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της,
αφενός, και του Καναδά, αφετέρου

[2009/0018(NLE)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

73 « - Συμπερίληψη του ιταλικού δήμου Καμπιόνε ντ’ Ιτάλια και των ιταλικών υδάτων της λίμνης του
Λουγκάνο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης

Έκθεση: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/112/ΕΚ
και 2008/118/ΕΚ όσον αφορά τη συμπερίληψη του ιταλικού δήμου Καμπιόνε ντ’ Ιτάλια και των ιταλικών
υδάτων της λίμνης του Λουγκάνο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και στο πεδίο εδαφικής εφαρμογής
της οδηγίας 2008/118/ΕΚ

[2018/0124(CNS)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

56 - Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση
EGF/2018/001 NL/Financial service activities

Έκθεση: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλαν
οι Κάτω Χώρες — EGF/2018/001 NL/Financial service activities

[2018/2220(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

17 À«««I - Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων

Έκθεση: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων
ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς

[2016/0151(COD)]

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

57 À - Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2018: Ακύρωση του αποθεματικού που συνδέεται με την
παροχή στήριξης στην Τουρκία από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ), ενίσχυση του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ) και της ανθρωπιστικής βοήθειας για άλλες επείγουσες
δράσεις

Έκθεση: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2018 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III –Επιτροπή: Ακύρωση του αποθεματικού που
συνδέεται με την παροχή στήριξης στην Τουρκία από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II),
ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ) και της ανθρωπιστικής βοήθειας για άλλες
επείγουσες δράσεις και τροποποίηση του πίνακα προσωπικού του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας
και Δικτύων (INEA) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας WiFi4EU

[2018/2165(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών



15:00 - 23:00     
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48 À • Η συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις
διεθνικές εταιρείες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα

Προφορικές ερωτήσεις

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000078/2018 - B8-0404/2018)
Επιτροπή Ανάπτυξης
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Συμβούλιο
Η συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες όσον
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
Επιτροπή Ανάπτυξης
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφαλείας
Η συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες όσον
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000075/2018 - B8-0403/2018)
Επιτροπή Ανάπτυξης
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Επιτροπή
Η συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες όσον
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα

[2018/2763(RSP)]

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη

70 • Στήριξη της ΕΕ προς την UNRWA μετά την απόφαση των ΗΠΑ να σταματήσουν
την παροχή οικονομικής στήριξης στην UNRWA

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

[2018/2852(RSP)]

71 À • Κατάσταση στην Υεμένη

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

[2018/2853(RSP)]

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη

66 À«««I • Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και
από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα

Έκθεση: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια
επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα όσον
αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη
μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα και σχετικά με την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 (αναδιατύπωση)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων



Κοινή συζήτηση - Κανόνες σχετικά με τον ΦΠΑ

 
Τέλος της κοινής συζήτησης

4 4Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018

628.017/OJ 628.017/OJ

15 « • Εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο σύστημα φόρου
προστιθέμενης αξίας

Έκθεση: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της
οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων
κανόνων στο σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και τη θέσπιση του οριστικού
συστήματος για τη φορολόγηση των συναλλαγών μεταξύ κρατών μελών

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

11 À« • Συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας

Έκθεση: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της
οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

89 À • Αύξηση της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2018/2869(RSP)]

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί κατά τη σύνοδο του Οκτωβρίου II

47 • Στέρηση των εκλογικών δικαιωμάτων στην ΕΕ

Προφορικές ερωτήσεις

Cecilia Wikström (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
Επιτροπή Αναφορών
Συμβούλιο
Στέρηση των εκλογικών δικαιωμάτων στην ΕΕ

Cecilia Wikström (O-000070/2018 - B8-0040/2018)
Επιτροπή Αναφορών
Επιτροπή
Στέρηση των εκλογικών δικαιωμάτων στην ΕΕ

[2018/2767(RSP)]
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