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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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09:00 - 10:00     
 
Κοινή συζήτηση - Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων

 
Τέλος της κοινής συζήτησης

 

10:00 - 12:00     

 

12:00 - 14:00     ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
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09:00 - 10:00 Συζητήσεις

10:00 - 12:00 Συζητήσεις

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

37 • Γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια

Προφορική ερώτηση

Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh (O-000123/2018 -
B8-0002/2019)
Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
Συμβούλιο
Πρόταση οδηγίας για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια

[2019/2513(RSP)]

38 • Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών
στελεχών εταιρειών

Προφορική ερώτηση

Heidi Hautala, Terry Reintke (O-000125/2018 - B8-0003/2019)
Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
Συμβούλιο
Πρόταση οδηγίας για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών
διοικητικών στελεχών εταιρειών

[2019/2514(RSP)]

4 • Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Φινλανδίας, κ. Juha Sipilä, σχετικά με το μέλλον
της Ευρώπης

[2018/2773(RSP)]

39 À - Τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Έκθεση: Richard Corbett (A8-0462/2018)

[2018/2170(REG)]

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
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33 «««I - Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας: συμπερίληψη του δήμου Campione d’Italia και των ιταλικών
υδάτων της λίμνης Λουγκάνο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης

Έκθεση: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα

[COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)]

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

52 «««I - Kανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις και τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης για τα έτη 2019 και 2020

Έκθεση: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά ορισμένους
κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις και τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης για τα έτη 2019 και 2020

[COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)]

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

7 « - Προσχώρηση της Δομινικανής Δημοκρατίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα
της διεθνούς απαγωγής παιδιών

Έκθεση: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία, η
Κύπρος, η Κροατία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο να
αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Δομινικανής Δημοκρατίας
στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

[COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

8 « - Προσχώρηση του Ισημερινού και της Ουκρανίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά
θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

Έκθεση: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται η Αυστρία να
αποδεχθεί, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση του Ισημερινού και της
Ουκρανίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

[COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

9 « - Προσχώρηση της Ονδούρας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς
απαγωγής παιδιών

Έκθεση: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία και
η Ρουμανία να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Ονδούρας
στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

[COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

10 « - Προσχώρηση της Λευκορωσίας και του Ουζμπεκιστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα
αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

Έκθεση: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία, το
Λουξεμβούργο και η Ρουμανία να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την
προσχώρηση της Λευκορωσίας και του Ουζμπεκιστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά
θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

[COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
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11 « - Σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων
των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ, της Γροιλανδίας και της Δανίας

Έκθεση: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και
Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-
ΕΕ»)

[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)]

Επιτροπή Ανάπτυξης

5 - Ετήσια έκθεση 2017 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης –
καταπολέμηση της απάτης

Έκθεση: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

[2018/2152(INI)]

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

12 À«««I - Υλοποίηση και λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu

Έκθεση: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

13 À«««I - Εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς (κανονισμός ΑΕΕ)

Έκθεση: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς («κανονισμός ΑΕΕ») και την
κατάργηση της οδηγίας 89/130/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ.
1287/2003 του Συμβουλίου

[COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

44 À - Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη Ms8,
Rf3 και Ms8 × Rf3

B8-0073/2019

[2019/2521(RSP)]

45 À - Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 5307
(SYN-Ø53Ø7-1)

B8-0074/2019

[2019/2522(RSP)]

46 À - Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON
87403 (MON-874Ø3-1)

B8-0075/2019

[2019/2523(RSP)]

47 À - Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB614 ×
LLCotton25 × MON 15985

B8-0076/2019

[2019/2524(RSP)]

50 À - Κατάσταση στη Βενεζουέλα

Προτάσεις ψηφίσματος

B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019

[2019/2543(RSP)]
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6 À - Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού

Έκθεση: Michel Reimon (A8-0474/2018)

[2018/2102(INI)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
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