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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



Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018

 

 

10:00 - 12:00     ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

 

12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:30     ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
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10:00 - 12:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

12:00 - 12:30 Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ

12:30 - 14:30 ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου

15:00 - 17:00 Συζητήσεις

17:00 - 18:00 ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ (οι προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου έχουν προγραμματισθεί για την Πέμπτη)

18:00 - 24:00 Συζητήσεις (ή μετά τις ψηφοφορίες)

76 • Συζήτηση με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Αναστασιάδη, σχετικά με το μέλλον
της Ευρώπης

[2018/2797(RSP)]

110 • Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ

79 - Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2018: Μείωση των πιστώσεων πληρωμών και των
πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ίδιοι πόροι)

Έκθεση: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2018 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: Μείωση των πιστώσεων πληρωμών και των πιστώσεων
ανάληψης υποχρεώσεων σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις δαπανών και επικαιροποίηση των
εσόδων (ίδιοι πόροι)

[13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

97 - Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών
προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας

Έκθεση: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά
την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών
προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας

[COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

77 - Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό
προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2019

Έκθεση: Λευτέρης Χριστοφόρου (A8-0453/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά
την ινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό
προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2019

[COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

99 À • Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα
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96 À - Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019

Έκθεση: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

25 ««« - Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας

Σύσταση: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

32 À - Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα)

Έκθεση: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

[2018/0091M(NLE)]

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

54 ««« - Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας

Σύσταση: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

75 À - Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα)

Έκθεση: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

[2018/0122M(NLE)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

19 ««« - Ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Ιορδανίας (προσχώρηση της Κροατίας)

Σύσταση: Keith Taylor (A8-0371/2018)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης
και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου τροποποίησης της Ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών
μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και του Χασεμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

[07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

89 À«««I - Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του

Έκθεση: Dan Nica (A8-0401/2018)

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

88 À«««I - Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη»

Έκθεση: Christian Ehler (A8-0410/2018)

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

60 À - Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά

Προτάσεις ψηφίσματος

ΚΨ B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018

[2018/2903(RSP)]

(Συζήτηση: 28/11/2018)



 

15:00 - 17:00     

 
Κοινή συζήτηση - Σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών, η απόρριψη του ψηφιακού

φόρου για την ΕΕ και η ανάγκη κανόνα της πλειοψηφίας για τη φορολογία

 
Τέλος της κοινής συζήτησης
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29 À - Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία

Έκθεση: Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)

[2018/2044(INI)]

Ειδική επιτροπή για την τρομοκρατία

28 À - Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής
Ασφάλειας

Έκθεση: David McAllister (A8-0392/2018)

[2018/2097(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

30 À - Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας

Έκθεση: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

[2018/2099(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

27 À - Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος

Έκθεση: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

[2018/2098(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

108 • Συμμετοχή των εργαζομένων και των πολιτών σε μια δίκαιη μετάβαση για έναν
ασφαλέστερο πλανήτη

Συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα (άρθρο 153α του Κανονισμού)

[2018/2973(RSP)]

72 À« • Κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από
την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών

Έκθεση: Paul Tang (A8-0428/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά το κοινό
σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή
ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών

[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

73 À« • Φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία

Έκθεση: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση
κανόνων για τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία

[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής



17:00 - 18:00     ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ (οι προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου έχουν προγραμματισθεί για την

Πέμπτη) 

 

18:00 - 24:00     Συζητήσεις (ή μετά τις ψηφοφορίες)
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92 À«««I - Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας

Έκθεση: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

91 À«««I - Σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Έκθεση: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)

[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

16 À - Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας

Έκθεση: Michael Gahler (A8-0369/2018)

[2017/2283(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

111 À • Σύγκρουση συμφερόντων και η προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην
Τσεχική Δημοκρατία

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2018/2975(RSP)]

35 • Ταχεία διευθέτηση εμπορικών διαφορών

Έκθεση: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ταχεία διευθέτηση εμπορικών
διαφορών

[2018/2079(INL)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

31 À • Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2017

Έκθεση: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
κατά το 2017

[2018/2105(INI)]

Επιτροπή Αναφορών

Παρουσία της Emily O'Reilly, Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας
Άρθρο 220 παράγραφος 1

21 À • Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2017

Έκθεση: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Έκθεση σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2017

[2018/2104(INI)]

Επιτροπή Αναφορών

Άρθρο 216 παράγραφος 7



5 5Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018

631.718/OJ 631.718/OJ

90 À«««I • Θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα

Έκθεση: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα, και για την
κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 912/2010, (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 και (ΕΕ) αριθ.
377/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ

[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

95 À«««I • Θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027

Έκθεση: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-
2027

[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
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