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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 16 Ιανουαρίου 2019

 

 

08:30 - 10:00     

 

10:00 - 12:20     

 

12:30 - 14:30     ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
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08:30 - 10:00 Συζητήσεις

10:00 - 12:20 Συζητήσεις

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)

106 • Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2018/2970(RSP)]

11 • Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Pedro Sánchez Pérez-Castejón,
σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης

[2018/2748(RSP)]

61 - Κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το
οικονομικό έτος 2016

Πρόταση απόφασης

B8-0052/2019

[2018/2938(RSP)]

107 - Πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού με το οποίο ζητείται
η γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης συμφωνίας
ΕΕ-Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής
συμφωνίας σύνδεσης

B8-0051/2019

[2019/2508(RSP)]

23 À - Συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της
ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης (ψήφισμα)

Έκθεση: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του
Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της
ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους,
αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου

[2018/0256M(NLE)]

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου



2 2Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

632.677/OJ 632.677/OJ

28 ««« - Συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της
ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης

Σύσταση: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας, υπό μορφή
ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, για την
τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου

[10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)]

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

104 ««« - Συμφωνία ΕΕ-Κίνας σε σχέση με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ DS492 - Μέτρα που
επηρεάζουν τις δασμολογικές παραχωρήσεις όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας
πουλερικών

Σύσταση: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, σε σχέση με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ DS492
Ευρωπαϊκή Ένωση – Μέτρα που επηρεάζουν τις δασμολογικές παραχωρήσεις όσον αφορά ορισμένα
προϊόντα με βάση το κρέας πουλερικών

[10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)]

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

83 À«««I - Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

Έκθεση: Maria Arena (A8-0445/2018)

[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

89 À«««I - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)

Έκθεση: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

88 À«««I - Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg)

Έκθεση: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

98 À«««I - Κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης
μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

Έκθεση: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
32/2000 του Συμβουλίου

[COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)]

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

43 À - Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων

Έκθεση: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

[2018/2153(INI)]

Ειδική επιτροπή για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων



15:00 - 17:00     

 

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

Πέμπτη) 
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105 • Ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή εκπαίδευση, έρευνα και διατήρηση της μνήμης του
ολοκληρωτικού παρελθόντος

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

[2019/2500(RSP)]

59 À • Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017

Έκθεση: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση το 2017

[2018/2103(INI)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

86 « - Θέσπιση ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων και
τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων

Έκθεση: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικού χρηματοδοτικού
προγράμματος για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων,
και για την κατάργηση του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1368/2013 του Συμβουλίου

[COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

27 - Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τον εμπορικό πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης με την Κεντρική
Αμερική

Έκθεση: Reimer Böge (A8-0459/2018)

[2018/2106(INI)]

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

85 À«««I - Θέσπιση του προγράμματος InvestEU

Έκθεση: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

42 À« - Προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο της ΕΕ

Έκθεση: Kinga Gál (A8-0433/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινού ταξιδιωτικού
εγγράφου της ΕΕ και για την κατάργηση της απόφασης 96/409/ΚΕΠΠΑ

[COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

52 À« - Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ 2021-2025

Έκθεση: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος έρευνας και
κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας για την περίοδο 2021-2025, με το οποίο
συμπληρώνεται το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων Ευρώπη»

[COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας



 

18:00 - 24:00     Συζητήσεις (ή μετά τις ψηφοφορίες)
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29 À - Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2017

Έκθεση: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

[2018/2101(INI)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

22 À - Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2018

Έκθεση: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

[2018/2100(INI)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

39 À - Εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Κολομβίας και Περού

Έκθεση: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

[2018/2010(INI)]

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

59 À - Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017

Έκθεση: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

[2018/2103(INI)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

31 À • Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

Έκθεση: Lara Comi (A8-0456/2018)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

[2018/2056(INI)]

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

46 À • Ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων

Έκθεση: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

[2018/2161(INI)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Παρουσία του Werner Hoye, Προέδρου της ΕΤΕπ

47 • Ετήσια έκθεση 2017 για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Έκθεση: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση 2017 για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ

[2018/2151(INI)]

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Παρουσία του Werner Hoye, Προέδρου της ΕΤΕπ
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94 À«««I • Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη

Έκθεση: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση
γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη

[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

84 À«««I • Θέσπιση του προγράμματος «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας

Έκθεση: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος «Fiscalis» για τη συνεργασία στον
τομέα της φορολογίας

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

92 À«««I • Θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες»

Έκθεση: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες»

[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

48 « • Πρόγραμμα συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina
στη Λιθουανία

Έκθεση: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση προγράμματος
συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία
(πρόγραμμα Ignalina)· και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1369/2013 του
Συμβουλίου

[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
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