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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 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
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09:00 - 11:50 Συζητήσεις

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

15:00 - 16:00 Συζητήσεις

86 À«««I • Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»  (2021 έως 2027)

Έκθεση: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027)
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

85 À«««I • 'Erasmus': το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη
νεολαία και τον αθλητισμό

Έκθεση: Milan Zver (A8-0111/2019)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης
για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

94 À«««I • Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων

Έκθεση: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων
επενδύσεων

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

132 À«««I - Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη
διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και  τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων
απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο)

Έκθεση: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

(Ψηφοφορία: 13/09/2018)
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144 «««I - Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Έκθεση: Michel Dantin (A8-0288/2018)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

(Συζήτηση: 22/10/2018, ψηφοφορία: 23/10/2018)

96 À«««I - Αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής

Έκθεση: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

25 À«««I - Άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν
για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις
τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων

Έκθεση: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

86 À«««I - Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»  (2021 έως 2027)

Έκθεση: Silvia Costa (A8-0156/2019)

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

85 À«««I - 'Erasmus': το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον
αθλητισμό

Έκθεση: Milan Zver (A8-0111/2019)

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

94 À«««I - Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων

Έκθεση: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

105 À - Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2020 - Τμήμα Ι -
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Έκθεση: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

[2019/2003(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

151 À - Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα

Προτάσεις ψηφίσματος

ΚΨ B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019

[2019/2628(RSP)]

(Συζήτηση: 12/03/2019)



 

15:00 - 16:00     
 

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού)
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117 À - Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως
στη Μάλτα και στη Σλοβακία

Προτάσεις ψηφίσματος

B8-0230/2019

[2018/2965(RSP)]

169 À - Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate»

Προτάσεις ψηφίσματος

B8-0222/2019, ΚΨ B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019

[2019/2670(RSP)]

20 À - Απόφαση για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη

Έκθεση: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

[2018/2237(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

171 • G-000001/2019

(G-000001/2019 - B8-0018/2019)
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