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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:

1. Τρίτη ανάγνωση

- Διαδικασία συναπόφασης (***ΙΙΙ)
πλειοψηφία των εκφρασθεισών ψήφων για την έγκριση του κοινού σχεδίου

2. Σύμφωνη γνώμη

- Διαδικασία σύμφωνης γνώμης (***)
πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 49 της Συνθήκης 
ΕΕ και 190 της Συνθήκης ΕΚ, για την έγκριση ή απόρριψη της απόφασης για σύμφωνη γνώμη

3. Δεύτερη ανάγνωση

- Διαδικασία συναπόφασης (***ΙΙ)
πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για την απόρριψη της κοινής θέσης και για την τροποποίηση της 
κοινής θέσης - πλειοψηφία των εκφρασθεισών ψήφων για την έγκριση της κοινής  θέσης

- Διαδικασία συνεργασίας (**ΙΙ)
πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για την απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης - πλειοψηφία 
των εκφρασθεισών ψήφων για την έγκριση της κοινής θέσης 

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

- Διαδικασία συναπόφασης (***Ι)
πλειοψηφία των εκφρασθεισών ψήφων για την έγκριση ή τροποποίηση της νομοθετικής πρότασης
πλειοψηφία των εκφρασθεισών ψήφων για την έγκριση του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος

- Διαδικασία συνεργασίας (**Ι)
πλειοψηφία των εκφρασθεισών ψήφων για την έγκριση ή τροποποίηση της νομοθετικής πρότασης
πλειοψηφία των εκφρασθεισών ψήφων για την έγκριση του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος

6. Σύμφωνη γνώμη

- Διαδικασία σύμφωνης γνώμης (***)
πλειοψηφία των εκφρασθεισών ψήφων, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 105, 107, 161 και 300 της 
Συνθήκης ΕΚ,  για την έγκριση ή απόρριψη της απόφασης με την οποία δίδεται σύμφωνη γνώμη

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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Δευτέρα 16 Ιουνίου 2008

17:00 - 23:00

1  Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

2  Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (Άρθρο 144 του Κανονισμού)

12   II  Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Caroline Jackson (A6-0162/2008) - 
Αναθεώρηση της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα
σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και για την 
κατάργηση ορισμένων οδηγιών
[11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

13   II  Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - 
Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων
σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για τη θέσπιση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πρότυπα 
ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά 
με την τροποποίηση των οδηγιών 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 
84/491/ΕΟΚ, 86/280/ΕΟΚ και 2000/60/ΕΚ
[11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

4   Δήλωση της Επιτροπής - Ενίσχυση της αντίδρασης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε περίπτωση καταστροφών

6   Δήλωση της Επιτροπής - 1η Ιουλίου 2008, Σαράντα έτη Tελωνειακής 
Ένωσης

7   I  Έκθεση Mαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (A6-0173/2008) - 
Ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού (2010)
[COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
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8   Έκθεση Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Ο ρόλος της πολιτικής 
συνοχής στην ένταξη ευάλωτων κοινοτήτων και ομάδων
σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στην ένταξη ευάλωτων 
κοινοτήτων και ομάδων
[2007/2191(INI)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

9   Έκθεση Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Η συνοχή της αναπτυξιακής 
πολιτικής και οι επιπτώσεις της εκμετάλλευσης εκ μέρους της ΕΕ 
ορισμένων βιολογικών φυσικών πόρων στην ανάπτυξη της Δυτικής 
Αφρικής
σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και τις επιπτώσεις της 
εκμετάλλευσης εκ μέρους της ΕΕ ορισμένων βιολογικών φυσικών πόρων 
στην ανάπτυξη της Δυτικής Αφρικής
[2007/2183(INI)]
Επιτροπή Ανάπτυξης
Συντάκτρια γνωμοδότησης:
Carmen Fraga Estévez, Επιτροπή Aλιείας
Άρθρο 47 του Kανονισμού
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Τρίτη 17 Ιουνίου 2008

ΣΥZHTHΣΕΙΣ NOMOΘΕTΙKOΥ ΠΕΡΙΕXOMΕNOΥ

9:00 - 11:50 και 15:00 - 17:30

9:00 - 11:50  [ΣΥZHTHΣΕΙΣ NOMOΘΕTΙKOΥ ΠΕΡΙΕXOMΕNOΥ]

11  Ψηφοφορία επί της αίτησης κατεπείγοντος (άρθρο 134 του Κανονισμού)

64  - Αίτηση κατεπείγοντος του Συμβουλίου - Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική 
αντιπαροχή που προβλέπονται στην αλιευτική συμφωνία σύμπραξης ΕΚ/Μαυριτανίας
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό των αλιευτικών 
δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στην αλιευτική συμφωνία 
σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της 
Μαυριτανίας για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2008 μέχρι την 31η Ιουλίου 2012
[COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)]
Επιτροπή Αλιείας

40   I  Έκθεση Manfred Weber (A6-0339/2007) - Κοινοί κανόνες και 
διαδικασίες για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες για την 
επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών
[COM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη

56    Έκθεση David Casa (A6-0231/2008) - Υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος 
από τη Σλοβακία την 1η Ιανουαρίου 2009
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 
122 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος 
από τη Σλοβακία την 1η Ιανουαρίου 2009
[COM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS)]
Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
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12:00 - 13:00

14  Ψηφοφορίες

Σύμφωνα με το άρθρο 43, παράγραφος 2 του Kανονισμού 

16  I - Έκθεση Angelika Niebler (A6-0245/2008) - Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 460/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για 
την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών ως προς τη διάρκειά του
[COM(2007)0861 - C6-0003/2008 - 2007/0291(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
΄Aρθρο 43, παράγραφος 2 του Kανονισμού

Σύμφωνα με το άρθρο 80 του Κανονισμού: 

17  I - Έκθεση Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0233/2008) - Διατάξεις 
φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στα δίκυκλα και τρίκυκλα μηχανοκίνητα 
οχήματα (Κωδικοποιημένη έκδοση)
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τοποθέτηση διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στα 
δίκυκλα και τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα (Kωδικοποιημένη έκδοση)
[COM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Άρθρο 80 του Κανονισμού

18  I - Έκθεση Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0235/2008) - Διατάξεις 
φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των γεωργικών δασικών ελκυστήρων με 
τροχούς (Κωδικοποιημένη έκδοση)
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την έγκριση τύπου των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως 
των γεωργικών δασικών ελκυστήρων με τροχούς (Kωδικοποιημένη έκδοση)
[COM(2007)0840 - C6-0004/2008 - 2007/0284(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Άρθρο 80 του Κανονισμού

19  I - Έκθεση Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0234/2008) - Διατάξεις 
προστασίας σε περίπτωση ανατροπής των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με 
τροχούς (στατικές δοκιμές) (Κωδικοποιημένη έκδοση)
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τις διατάξεις προστασίας σε περίπτωση ανατροπής των γεωργικών η δασικών 
ελκυστήρων με τροχούς (στατικές δοκιμές) (Kωδικοποιημένη έκδοση)
[COM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Άρθρο 80 του Κανονισμού
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20  I - Έκθεση Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0236/2008) - Συγχωνεύσεις των 
ανωνύμων εταιριών (Κωδικοποιημένη έκδοση)
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τις συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιριών (Kωδικοποιημένη έκδοση)
[COM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Άρθρο 80 του Κανονισμού

21  I - Έκθεση Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0237/2008) - Νομική προστασία 
των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Κωδικοποιημένη έκδοση)
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 
(Kωδικοποιημένη έκδοση)
[COM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Άρθρο 80 του Κανονισμού

22  I - Έκθεση Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0238/2008) - Αμοιβαία 
αναγνώριση των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας 
(Κωδικοποιημένη έκδοση)
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας πλοίων 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας (Kωδικοποιημένη έκδοση)
[COM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Άρθρο 80 του Κανονισμού

23  I - Έκθεση Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0239/2008) - Εγγυήσεις που 
απαιτούνται εκ μέρους των εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 48 δεύτερο 
εδάφιο της Συνθήκης (Κωδικοποιημένη έκδοση)
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά το συντονισμό των εγγυήσεων που απαιτείται στα κράτη μέλη εκ μέρους των 
εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης, για την 
προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι 
εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες (Kωδικοποιημένη έκδοση)
[COM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Άρθρο 80 του Κανονισμού

24  - Έκθεση Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0243/2008) - Κτηνιατρικοί 
έλεγχοι που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο (Kωδικοποιημένη έκδοση)
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τους κτηνιατρικούς ελέγχους που 
εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο (Κωδικοποιημένη έκδοση)
[COM(2008)0099 - C6-0135/2008 - 2008/0037(CNS)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Άρθρο 80 του Κανονισμού

25  - Έκθεση Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0242/2008) - Εμπορία υλικών 
αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου (Κωδικοποιημένη έκδοση)
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου περί εμπορίας υλικών αγενούς 
πολλαπλασιασμού της αμπέλου (Kωδικοποιημένη έκδοση)
[COM(2008)0091 - C6-0136/2008 - 2008/0039(CNS)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Άρθρο 80 του Κανονισμού
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Σύμφωνα με το άρθρο 131 του Κανονισμού: 

29  I - Έκθεση József Szájer (A6-0217/2008) - Κοινοτική διαδικασία για τη διαφάνεια των 
τιμών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή 
(Αναδιατύπωση)
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά κοινοτική διαδικασία για τη διαφάνεια των τιμών αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή (αναδιατύπωση)
[COM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Άρθρο 131 του Κανονισμού

30  I - Έκθεση József Szájer (A6-0218/2008) - Υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές 
αλιεύσεις σε ορισμένες ζώνες εκτός του Βόρειου Ατλαντικού (Αναδιατύπωση)
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα 
κράτη μέλη που αλιεύουν σε ορισμένες ζώνες εκτός του Βόρειου Ατλαντικού 
(αναδιατύπωση)
[COM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Άρθρο 131 του Κανονισμού

31  I - Έκθεση József Szájer (A6-0219/2008) - Υποβολή στατιστικών για τις αλιεύσεις και 
την αλιευτική δραστηριότητα στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό (Aναδιατύπωση)
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά την υποβολή στατιστικών για τις αλιεύσεις και την αλιευτική 
δραστηριότητα των κρατών μελών που αλιεύουν στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό 
(αναδιατύπωση)
[COM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Άρθρο 131 του Κανονισμού

32  I - Έκθεση József Szájer (A6-0214/2008) - Στατιστικές για τις ονομαστικές αλιεύσεις 
στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (Αναδιατύπωση)
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα 
κράτη μέλη που αλιεύουν στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (αναδιατύπωση)
[COM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Άρθρο 131 του Κανονισμού

70  I - Έκθεση József Szájer (A6-0215/2008) - Ονομασίες των υφανσίμων (Αναδιατύπωση)
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τις ονομασίες των υφανσίμων (αναδιατύπωση)
[COM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Άρθρο 131 του Κανονισμού
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33  - Έκθεση Mariela Velichkova Baeva (A6-0194/2008) - Προσχώρηση της Βουλγαρίας 
και της Ρουμανίας στη σύμβαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε 
περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων
σχετικά με τη σύσταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την προσχώρηση της 
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 23ης Ιουλίου 1990 για την εξάλειψη 
της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων
[COM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS)]
Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
Άρθρο 131 του Κανονισμού

41  - Έκθεση Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0207/2008) - Ανταλλαγές, 
μεταξύ των κρατών μελών, πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο
σχετικά με πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου που αφορά τη διοργάνωση και 
το περιεχόμενο των ανταλλαγών, μεταξύ των κρατών μελών, πληροφοριών που 
προέρχονται από το ποινικό μητρώο
(Εκ νέου διαβούλευση)
[05968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Άρθρο 131 του Κανονισμού

71  - Έκθεση Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0230/2008) - Προστασία του 
ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για 
την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία
[COM(2007)0525 - C6-0431/2007 - 2007/0192(CNS)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Άρθρο 131 του Κανονισμού

72  - Έκθεση Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0211/2008) - Τροποποίηση του 
Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς που 
ισχύει στη διαδικασία επανεξέτασης
σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού 
Διαδικασίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά το γλωσσικό 
καθεστώς που ισχύει στη διαδικασία επανεξέτασης
[05953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Άρθρο 131 του Κανονισμού

26   I - Έκθεση Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (A6-0178/2008) - Ελάχιστο επίπεδο 
εκπαίδευσης των ναυτικών (Aναδιατύπωση)
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (αναδιατύπωση)
[COM(2007)0610 - C6-0348/2007 - 2007/0219(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

42   I - Έκθεση Avril Doyle (A6-0190/2008) - Καθορισμός ορίων καταλοίπων των 
φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
με τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των 
φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90
[COM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
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35 - Κείμενα επί των οποίων η συζήτηση έχει περατωθεί (η σειρά αναφέρεται στη σελίδα 
2)

15:00 - 17:30  [ΣΥZHTHΣΕΙΣ NOMOΘΕTΙKOΥ ΠΕΡΙΕXOMΕNOΥ]

 Κοινή συζήτηση - Aγορά ενέργειας

36   I  Έκθεση Eluned Morgan (A6-0191/2008) - Εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας
σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ σχετικά με 
τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
[COM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

37   I  Έκθεση Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008) - Όροι πρόσβασης στο 
δίκτυο διασυνοριακών ανταλλαγών ηλεκτρισμού
σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1228/2003 
όσον αφορά τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο διασυνοριακών 
ανταλλαγών ηλεκτρισμού
[COM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

38   I  Έκθεση Giles Chichester (A6-0226/2008) - Oργανισμός Συνεργασίας 
των Ρυθμιστικών Aρχών Ενέργειας
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
[COM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

68   Έκθεση Mia De Vits (A6-0202/2008) - Προς ένα ευρωπαϊκό χάρτη 
δικαιωμάτων των καταναλωτών ενέργειας
σχετικά με την πορεία προς έναν ευρωπαϊκό χάρτη δικαιωμάτων των 
καταναλωτών ενέργειας
[2008/2006(INI)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη

 Τέλος της κοινής συζήτησης

17:30 - 19:00

39  Ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B6-0161/2008)
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21:00 - 24:00

73   Δήλωση της Επιτροπής - Εισαγωγή σφαγίων πουλερικών

5   I  Έκθεση Francesco Ferrari (A6-0081/2008) - Προστασία των πεζών και 
άλλων ανεπαρκώς προστατευόμενων χρηστών των οδών
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά την προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς 
προστατευόμενων χρηστών των οδών
[COM(2007)0560 - C6-0331/2007 - 2007/0201(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

 Κοινή συζήτηση - Επιτροπολογία

27   I  Έκθεση József Szájer (A6-0088/2008) - Προσαρμογή ορισμένων 
πράξεων στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου όπως 
τροποποιήθηκε από την απόφαση 2006/512/ΕΚ - Προσαρμογή στην 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (Mέρος πρώτο)
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου που αφορά την προσαρμογή στην απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 
2006/512/ΕΚ, ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του 
άρθρου 251 της Συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με 
έλεγχο – Μέρος πρώτο 
[COM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

28   I  Έκθεση József Szájer (A6-0086/2008) - Προσαρμογή ορισμένων 
πράξεων στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ - Προσαρμογή στην 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (Tρίτο μέρος)
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου που αφορά την προσαρμογή στην απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 
2006/512/ΕΚ, ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του 
άρθρου 251 της Συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με 
έλεγχο – Τρίτο μέρος
[COM(2007)0822 - C6-0474/2007 - 2007/0282(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

 Τέλος της κοινής συζήτησης



18  Τρίτη 17 Ιουνίου 2008 18

408.289/OJ 408.289/OJ

63    Έκθεση Gerardo Galeote (A6-0213/2008) - Αυτόνομες κοινοτικές 
δασμολογικές ποσοστώσεις κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων της 
αλιείας στις Καναρίους Νήσους
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά το άνοιγμα 
και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών 
ποσοστώσεων όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων αλιείας στις 
Καναρίους Νήσους
[COM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008

ΣΥZHTHΣH KATA ΠΡOTΕΡAΙOTHTA:
9:00 - 11:20

ΣΥZHTHΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΠΙKAΙΡΩN ΘΕMATΩN:
15:00 - 18:00

9:00 - 11:20 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

44  Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
μετά το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία (19-20 Ιουνίου 2008)
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11:30 - 12:00

45  Ψηφοφορίες

79  - Πρόταση απόφασης - Έγκριση του νέου χαρτοφυλακίου του Aντιπροέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jacques Barrot

80  - Πρόταση απόφασης - Έγκριση του ορισμού του Antonio Tajani ως μέλους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 131 του Κανονισμού: 

75 - Έκθεση Ewa Klamt (A6-0139/2008) - Αγνοούμενοι στην Κύπρο - Συνέχεια στο 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2007
σχετικά με τους αγνοούμενους στην Κύπρο – Συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2007
[2007/2280(INI)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Άρθρο 131 του Κανονισμού

34  - Έκθεση Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008) - Το καθεστώς του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή
σχετικά με πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τροποποιεί την 
απόφασή του 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ της 9ης Μαΐου 1994 σχετικά με το καθεστώς 
και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή
[2006/2223(INI)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
Ψηφοφορία επί της πρότασης ψηφίσματος

76 - Κείμενα επί των οποίων η συζήτηση έχει περατωθεί (η σειρά αναφέρεται στη σελίδα 
2)

12:00 - 12:30

46  Πανηγυρική συνεδρίαση - 2008, Ευρωπαϊκό Έτος διαπολιτισμικού 
διαλόγου
Προσφώνηση της Asma Jahangir
Ειδικής εισηγήτριας για την ελευθερία των θρησκειών ή των πεποιθήσεων
Συμβούλιο Aνθρωπίνων Δικαιωμάτων του OHΕ

12:30 - 13:00

47  Συνέχεια των ψηφοφοριών
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15:00 - 18:00  [ΣΥZHTHΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΠΙKAΙΡΩN ΘΕMATΩN]

74  Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής - Mέτρα κατά της αύξησης 
της τιμής του πετρελαίου

81   Προφορικές ερωτήσεις - H κρίση του τομέα της αλιείας ως συνέπεια της 
αύξησης της τιμής του πετρελαίου εσωτερικής καύσης

Philippe Morillon (O-0063/2008 - B6-0162/2008)
Συμβούλιο
Η κρίση του τομέα της αλιείας ως συνέπεια της αύξησης της τιμής του πετρελαίου 
εσωτερικής καύσης
Επιτροπή Αλιείας
Philippe Morillon (O-0064/2008 - B6-0163/2008)
Επιτροπή
Η κρίση του τομέα της αλιείας ως συνέπεια της αύξησης της τιμής του πετρελαίου 
εσωτερικής καύσης
Επιτροπή Αλιείας

49   Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής - Προετοιμασία της 
Διάσκεψης Kορυφής ΕΕ/Ρωσίας (26-27 Ιουνίου 2008)

18:00 - 19:00

50  Ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0161/2008)

21:00 - 24:00

51   II  Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Bogusław Liberadzki (A6-0227/2008) 
- Εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις 
εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
[06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

54   I  Έκθεση Helmuth Markov (A6-0050/2008) - Διαχείριση της ασφάλειας 
των οδικών υποδομών
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών
[COM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
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78   Έκθεση Liam Aylward (A6-0196/2008) - Το μέλλον του κλάδου των 
αιγοπροβάτων στην Ευρώπη
σχετικά με το μέλλον του κλάδου των αιγοπροβάτων στην Ευρώπη
[2007/2192(INI)]
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

55  ενδεχομένως, Έκθεση που εγγράφεται σύμφωνα με το άρθρο 134 του 
Κανονισμού
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Πέμπτη 19 Ιουνίου 2008

10:00  - 11:50

57   Έκθεση Zita Gurmai (A6-0169/2008) - Προς ασφαλέστερη, καθαρότερη 
και αποδοτικότερη κινητικότητα στην Ευρώπη: Η πρώτη έκθεση 
σχετικά με τα νοήμονα αυτοκίνητα
σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην 
Επιτροπή των Περιφερειών:
Σχέδιο προς ασφαλέστερη, καθαρότερη και αποδοτικότερη κινητικότητα 
στην Ευρώπη: Η πρώτη έκθεση σχετικά με τα νοήμονα αυτοκίνητα
[2007/2259(INI)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

12:00 - 13:00

58  Ψηφοφορία των κειμένων επί των οποίων η συζήτηση έχει περατωθεί (η 
σειρά θέσης σε ψηφοφορία αναφέρεται στη σελίδα 2)

15:00 - 16:00

 Συζητήσεις για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου - Διάρκεια: μία ώρα κατ' 
ανώτατο όριο
(Άρθρο 115 του Κανονισμού)

65   Bιρμανία: Συνεχιζόμενη κράτηση πολιτικών κρατουμένων

66   Σομαλία: συχνές δολοφονίες αμάχων

67   Ιράν: Εκτέλεση ανηλίκων εγκληματιών

16:00 - 17:00 [ή μετά τη λήξη των συζητήσεων που προηγήθηκαν]

59  Ψηφοφορίες επί των προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με περιπτώσεις 
παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου (άρθρο 115 του Κανονισμού)
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Τρίτη 24 Ιουνίου 2008

9:00 - 11:00

 Κοινή συζήτηση - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο / Σλοβενική Προεδρία

61  Έκθεση του Ευρωπαïκού Συμβουλίου και δήλωση της Επιτροπής - 
Aποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής 
Ιουνίου 2008 στις Bρυξέλλες

62  Δήλωση του ασκούντος την Προεδρία του Συμβουλίου - Εξάμηνο 
δραστηριοτήτων της Σλοβενικής Προεδρίας

 Τέλος της κοινής συζήτησης
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Χρόνος αγόρευσης (άρθρο 142 του Κανονισμού)
Προθεσμίες κατάθεσης
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Χρόνος αγόρευσης (άρθρο 142 του Κανονισμού)

Δευτέρα 16 Ιουνίου 2008

17:00 - 23:00

Επιτροπή (συμπεριλ. των απαντήσεων) : 45'
Εισηγητές (5 x 6') : 30'
Συντάκτες γνωμοδότησης (3 x 1') : 3'

Κατάλογοι ομιλητών 
Βουλευτές : 135'

PPE-DE : 46   PSE : 35   ALDE : 17   UEN : 9   Verts/ALE : 8   GUE/NGL : 8   IND/DEM : 6   NI : 6
"Catch the eye" (7 x 5') : 35'

Τρίτη 17 Ιουνίου 2008

9:00 - 11:50  [ΣΥZHTHΣΕΙΣ NOMOΘΕTΙKOΥ ΠΕΡΙΕXOMΕNOΥ]

Συμβούλιο (συμπεριλ. των απαντήσεων) : 15'
Επιτροπή (συμπεριλ. των απαντήσεων) : 10'
Εισηγητές (2 x 6') : 12'
Συντάκτες γνωμοδότησης (2 x 1') : 2'

Κατάλογοι ομιλητών 
Βουλευτές : 90'

PPE-DE : 29   PSE : 22   ALDE : 12   UEN : 6   Verts/ALE : 6   GUE/NGL : 6   IND/DEM : 4   NI : 5
"Catch the eye" (2 x 5') : 10'

15:00 - 17:30  [ΣΥZHTHΣΕΙΣ NOMOΘΕTΙKOΥ ΠΕΡΙΕXOMΕNOΥ]

Συμβούλιο (συμπεριλ. των απαντήσεων) : 15'
Επιτροπή (συμπεριλ. των απαντήσεων) : 15'
Εισηγητές (4 x 6') : 24'
Συντάκτες γνωμοδότησης (8 x 1') : 8'

Κατάλογος ομιλητών 
Βουλευτές : 60'

PPE-DE : 18   PSE : 14   ALDE : 8   UEN : 5   Verts/ALE : 4   GUE/NGL : 4   IND/DEM : 3   NI : 4
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"Catch the eye" : 5'

21:00 - 24:00

Επιτροπή (συμπεριλ. των απαντήσεων) : 25'
Εισηγητές (3 x 6') : 18'
Συντάκτης γνωμοδότησης : 1'

Κατάλογοι ομιλητών 
Βουλευτές : 75'

PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4
"Catch the eye" (4 x 5') : 20'

Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008

9:00 - 11:20

Συμβούλιο (συμπεριλ. των απαντήσεων) : 20'
Επιτροπή (συμπεριλ. των απαντήσεων) : 15'

Κατάλογος ομιλητών 
Βουλευτές : 75'

PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4
"Catch the eye" : 5'

15:00 - 18:00  [ΣΥZHTHΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΠΙKAΙΡΩN ΘΕMATΩN]

Συμβούλιο (συμπεριλ. των απαντήσεων) : 25'
Επιτροπή (συμπεριλ. των απαντήσεων) : 25'
Συντάκτες : 5'

Κατάλογοι ομιλητών 
Βουλευτές : 75'

PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4
"Catch the eye" (3 x 5') : 15'

21:00 - 24:00

Επιτροπή (συμπεριλ. των απαντήσεων) : 15'
Εισηγητές (3 x 6') : 18'

Κατάλογοι ομιλητών 
Βουλευτές : 90'

PPE-DE : 29   PSE : 22   ALDE : 12   UEN : 6   Verts/ALE : 6   GUE/NGL : 6   IND/DEM : 4   NI : 5
"Catch the eye" (3 x 5') : 15'
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Πέμπτη 19 Ιουνίου 2008

10:00  - 11:50

Επιτροπή (συμπεριλ. των απαντήσεων) : 5'
Εισηγητής : 6'

Κατάλογοι ομιλητών 
Βουλευτές : 75'

PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4
"Catch the eye" : 5'

15:00 - 16:00

Επιτροπή (συμπεριλ. των απαντήσεων) : 15'
Συντάκτης κάθε πρότασης ψηφίσματος : 1'

Κατάλογοι ομιλητών 
Βουλευτές : 30'

PPE-DE : 7   PSE : 6   ALDE : 4   UEN : 3   Verts/ALE : 3   GUE/NGL : 3   IND/DEM : 2   NI : 2
"Catch the eye" (3 x 2') : 6'

Τρίτη 24 Ιουνίου 2008

9:00 - 11:00

Συμβούλιο (συμπεριλ. των απαντήσεων) : 20'
Επιτροπή (συμπεριλ. των απαντήσεων) : 10'

Κατάλογος ομιλητών 
Βουλευτές : 60'

PPE-DE : 18   PSE : 14   ALDE : 8   UEN : 5   Verts/ALE : 4   GUE/NGL : 4   IND/DEM : 3   NI : 4
"Catch the eye" : 5'
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Προθεσμίες κατάθεσης

Δευτέρα 16 Ιουνίου 2008

12  Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Caroline Jackson (A6-0162/2008) - 
Αναθεώρηση της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα

- Τροπολογίες· απόρριψη έληξε

13  Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - Πρότυπα 
ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων

- Τροπολογίες· απόρριψη έληξε

4  Δήλωση της Επιτροπής - Ενίσχυση της αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
περίπτωση καταστροφών

- Πρόταση ψηφίσματος Δευτέρα 16 Ιουνίου, 19:00
- Τροπολογίες Τρίτη 17 Ιουνίου, 10:00

6  Δήλωση της Επιτροπής - 1η Ιουλίου 2008, Σαράντα έτη Tελωνειακής Ένωσης
- Προτάσεις ψηφίσματος έληξε
- Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματος Δευτέρα 16 Ιουνίου, 19:00

7  Έκθεση Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (A6-0173/2008) - Ευρωπαϊκό 
έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

- Τροπολογίες έληξε

8  Έκθεση Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής στην 
ένταξη ευάλωτων κοινοτήτων και ομάδων

- Τροπολογίες έληξε

9  Έκθεση Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής 
και οι επιπτώσεις της εκμετάλλευσης εκ μέρους της ΕΕ ορισμένων βιολογικών 
φυσικών πόρων στην ανάπτυξη της Δυτικής Αφρικής

- Τροπολογίες έληξε

Τρίτη 17 Ιουνίου 2008

40  Έκθεση Manfred Weber (A6-0339/2007) - Κοινοί κανόνες και διαδικασίες για την 
επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών

- Τροπολογίες έληξε

56  Έκθεση David Casa (A6-0231/2008) - Υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από τη 
Σλοβακία την 1η Ιανουαρίου 2009

- Τροπολογίες έληξε

26  Έκθεση Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (A6-0178/2008) - Ελάχιστο επίπεδο 
εκπαίδευσης των ναυτικών (Aναδιατύπωση)

- Τροπολογίες έληξε

42  Έκθεση Avril Doyle (A6-0190/2008) - Καθορισμός ορίων καταλοίπων των 
φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

- Τροπολογίες έληξε
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36  Έκθεση Eluned Morgan (A6-0191/2008) - Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας

- Τροπολογίες έληξε

37  Έκθεση Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008) - Όροι πρόσβασης στο δίκτυο 
διασυνοριακών ανταλλαγών ηλεκτρισμού

- Τροπολογίες έληξε

38  Έκθεση Giles Chichester (A6-0226/2008) - Oργανισμός Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Aρχών Ενέργειας

- Τροπολογίες έληξε

68  Έκθεση Mia De Vits (A6-0202/2008) - Προς ένα ευρωπαϊκό χάρτη δικαιωμάτων 
των καταναλωτών ενέργειας

- Τροπολογίες Δευτέρα 16 Ιουνίου, 19:00

73  Δήλωση της Επιτροπής - Εισαγωγή σφαγίων πουλερικών
- Προτάσεις ψηφίσματος Δευτέρα 16 Ιουνίου, 19:00
- Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματος Τρίτη 17 Ιουνίου, 17:00

5  Έκθεση Francesco Ferrari (A6-0081/2008) - Προστασία των πεζών και άλλων 
ανεπαρκώς προστατευόμενων χρηστών των οδών

- Τροπολογίες έληξε

27  Έκθεση József Szájer (A6-0088/2008) - Προσαρμογή ορισμένων πράξεων στην 
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 
2006/512/ΕΚ - Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (Mέρος 
πρώτο)

- Τροπολογίες έληξε

28  Έκθεση József Szájer (A6-0086/2008) - Προσαρμογή ορισμένων πράξεων στην 
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 
2006/512/ΕΚ - Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (Tρίτο 
μέρος)

- Τροπολογίες έληξε

63  Έκθεση Gerardo Galeote (A6-0213/2008) - Αυτόνομες κοινοτικές δασμολογικές 
ποσοστώσεις κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων της αλιείας στις 
Καναρίους Νήσους

- Τροπολογίες έληξε

Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008

79  Πρόταση απόφασης - Έγκριση του νέου χαρτοφυλακίου του Aντιπροέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jacques Barrot

- Πρόταση απόφασης Τρίτη 17 Ιουνίου, 17:00
- Τροπολογίες Τρίτη 17 Ιουνίου, 19:00

80  Πρόταση απόφασης - Έγκριση του ορισμού του Antonio Tajani ως μέλους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

- Πρόταση απόφασης Τρίτη 17 Ιουνίου, 17:00
- Τροπολογίες Τρίτη 17 Ιουνίου, 19:00

34  Έκθεση Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008) - Το καθεστώς του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή

- Τροπολογίες έληξε
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81  Προφορικές ερωτήσεις - H κρίση του τομέα της αλιείας ως συνέπεια της αύξησης 
της τιμής του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (O-0063/2008 - B6-0162/2008) (O-
0064/2008 - B6-0163/2008)

- Προτάσεις ψηφίσματος Δευτέρα 16 Ιουνίου, 19:00
- Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματος Τρίτη 17 Ιουνίου, 17:00

49  Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής - Προετοιμασία της Διάσκεψης 
Kορυφής ΕΕ/Ρωσίας (26-27 Ιουνίου 2008)

- Προτάσεις ψηφίσματος έληξε
- Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματος Δευτέρα 16 Ιουνίου, 19:00

51  Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Bogusław Liberadzki (A6-0227/2008) - 
Εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

- Τροπολογίες· απόρριψη έληξε

54  Έκθεση Helmuth Markov (A6-0050/2008) - Διαχείριση της ασφάλειας των 
οδικών υποδομών

- Τροπολογίες έληξε

78  Έκθεση Liam Aylward (A6-0196/2008) - Το μέλλον του κλάδου των 
αιγοπροβάτων στην Ευρώπη

- Τροπολογίες Δευτέρα 16 Ιουνίου, 19:00

Πέμπτη 19 Ιουνίου 2008

57  Έκθεση Zita Gurmai (A6-0169/2008) - Προς ασφαλέστερη, καθαρότερη και 
αποδοτικότερη κινητικότητα στην Ευρώπη: Η πρώτη έκθεση σχετικά με τα 
νοήμονα αυτοκίνητα

- Τροπολογίες έληξε

65  Bιρμανία: Συνεχιζόμενη κράτηση πολιτικών κρατουμένων
- Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 115 του Κανονισμού) Δευτέρα 16 Ιουνίου, 20:00
- Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 115 του Κανονισμού) Τετάρτη 18 Ιουνίου, 13:00

66  Σομαλία: συχνές δολοφονίες αμάχων
- Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 115 του Κανονισμού) Δευτέρα 16 Ιουνίου, 20:00
- Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 115 του Κανονισμού) Τετάρτη 18 Ιουνίου, 13:00

67  Ιράν: Εκτέλεση ανηλίκων εγκληματιών
- Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 115 του Κανονισμού) Δευτέρα 16 Ιουνίου, 20:00
- Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 115 του Κανονισμού) Τετάρτη 18 Ιουνίου, 13:00

Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση

- Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την Τρίτη έληξε
- Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την Τετάρτη Δευτέρα 16 Ιουνίου, 19:00
- Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την Πέμπτη Τρίτη 17 Ιουνίου, 19:00
- Προτάσεις ψηφίσματος σχετικά με τις συζητήσεις περιπτώσεων παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας 

και του κράτους δικαίου (άρθρο 115 του Κανονισμού) Πέμπτη 19 Ιουνίου, 10:00


