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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



Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019

 

 

09:00 - 11:50     
 

Σύντομες παρουσιάσεις των ακόλουθων εκθέσεων:

 

Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)
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09:00 - 11:50 Συζητήσεις

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

15:00 - 16:00 Συζητήσεις

34 À • Διαφοροποιημένη ολοκλήρωση

Έκθεση: Pascal Durand (A8-0402/2018)

Έκθεση σχετικά με τη διαφοροποιημένη ολοκλήρωση

[2018/2093(INI)]

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

30 À • Στρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια
των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων
του Συμβουλίου της ΕΕ

Έκθεση: Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική έρευνα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας
OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των
προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

[2018/2096(INI)]

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Επιτροπή Αναφορών

110 À • Αζερμπαϊτζάν, και συγκεκριμένα η υπόθεση του Mehman Huseynov

ΚΨ B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019,
B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019

[2019/2511(RSP)]

111 À • Σουδάν

ΚΨ B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019,
B8-0060/2019, B8-0062/2019

[2019/2512(RSP)]



12:00 - 14:00     ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
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9 • Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)

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

Έκθεση: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

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

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

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

Έκθεση: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

[2018/2151(INI)]

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

21 - Διασυνοριακές αιτήσεις επιστροφής έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών που λεηλατήθηκαν σε
περίοδο ενόπλων συγκρούσεων και πολέμων

Έκθεση: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

Έκθεση σχετικά με τις διασυνοριακές αιτήσεις επιστροφής έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών που
λεηλατήθηκαν σε περίοδο ενόπλων συγκρούσεων και πολέμων

[2017/2023(INI)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

118 «««I - Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις

Έκθεση: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Απόφαση της επιτροπής για την έναρξη διαπραγματεύσεων - Άρθρο 69γ

117 «««I - Θέσπιση πολυετούς σχεδίου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης
βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα

Έκθεση: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]

Επιτροπή Αλιείας

Απόφαση της επιτροπής για την έναρξη διαπραγματεύσεων - Άρθρο 69γ

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)

[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)

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

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής



 

15:00 - 16:00     
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92 À«««I - Θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες»

Έκθεση: Bodil Valero (A8-0468/2018)

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

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

87 À« - Ευρωπαϊκός Μηχανισμός στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας, που συμπληρώνει τον Μηχανισμό
Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας

Έκθεση: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας, που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και
Διεθνούς Συνεργασίας βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ

[COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

31 À - Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

Έκθεση: Lara Comi (A8-0456/2018)

[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)

[2018/2161(INI)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

34 À - Διαφοροποιημένη ολοκλήρωση

Έκθεση: Pascal Durand (A8-0402/2018)

[2018/2093(INI)]

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

30 À - Στρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών
συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της ΕΕ

Έκθεση: Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

[2018/2096(INI)]

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Επιτροπή Αναφορών

78 • Προστασία του ρυζιού της ΕΕ

Προφορική ερώτηση

Czesław Adam Siekierski (O-000128/2018 - B8-0004/2019)
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Επιτροπή
Προστασία του ρυζιού της ΕΕ

[2018/2957(RSP)]
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