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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

- 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 - 12:20     

 

12:30 - 14:00     ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
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09:00 - 12:20 Συζητήσεις

12:30 - 14:00 ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου

15:00 - 16:00 Συζητήσεις

16:00 - 17:30 Ώρα των ερωτήσεων

17:30 - 20:00 Συζητήσεις

21:00 - 23:00 Συζητήσεις

59 • Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (1-2 Μαρτίου 2012)

Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2011/2921(RSP)]

113 • Παρέκκλιση λόγω κρίσης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση

Προφορική ερώτηση

Pervenche Berès, Marian Harkin (O-000014/2012 - B7-0102/2012)
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Συμβούλιο
Παρέκκλιση που αφορά την κρίση σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ)

[2012/2572(RSP)]

45 ««« - Συμφωνία μεταξύ της ΕE, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων
διατάξεων της σύμβασης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων

Σύσταση: Claude Moraes (A7-0020/2012)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας που αφορά την
εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της σύμβασης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί των ποινικών
υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Μαΐου 2000 και του
προσαρτώμενου σε αυτήν πρωτοκόλλου του 2001

[2009/0189(NLE)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

άρθρο 138 του Κανονισμού

122 - Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Krisztina Morvai

Έκθεση: Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Krisztina Morvai

[2010/2285(IMM)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

63 À«««I - Κληρονομική διαδοχή και ευρωπαϊκό κληρονομητήριο

Έκθεση: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

[2009/0157(COD)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων



 

15:00 - 16:00     

 

16:00 - 17:30     
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31 À - Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2011

Έκθεση: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

[SEC(2011)0193 - 2011/2244(INI)]

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

47 À - Γυναίκες στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων

Έκθεση: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

[2011/2295(INI)]

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

73 À - Καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων

Έκθεση: Sven Giegold (A7-0432/2011)

[COM(2010)0481 - 2011/2116(INI)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

άρθρο 48, παράγραφος 2, του Κανονισμού

54 À - Διαδικασία της Μπολόνια

Έκθεση: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

[2011/2180(INI)]

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

άρθρο 48, παράγραφος 2, του Κανονισμού

51 À - Ευρωπαϊκές στατιστικές

Έκθεση: Edward Scicluna (A7-0037/2012)

Έκθεση σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας στον τομέα των ευρωπαϊκών στατιστικών

[COM(2011)0211 - 2011/2289(INI)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

103 À • Ιστότοποι που υποκινούν διακρίσεις και οι κυβερνητικές αντιδράσεις

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2012/2554(RSP)]

Ακολουθεί γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη

5 • Ώρα των ερωτήσεων (Επιτροπή)

Ο ρόλος της ΕΕ στην προσπάθεια τόνωσης της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών των 27
κρατών μελών
Επίτροποι: KALLAS, BARNIER και ANDOR



17:30 - 20:00     

 
Κοινή συζήτηση - Τομέας του κακάου

 
Τέλος της κοινής συζήτησης

 

21:00 - 23:00     
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58 À • Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2013 - Τμήμα ΙΙΙ -
Επιτροπή

Έκθεση: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού του 2013 - Τμήμα III – Επιτροπή

[2012/2000(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

50 ««« • Διεθνής συμφωνία για το κακάο του 2010

Σύσταση: Vital Moreira (A7-0024/2012)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της
διεθνούς συμφωνίας για το κακάο του 2010

[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

53 À • Παιδική εργασία στον τομέα του κακάου

Δήλωση της Επιτροπής

[2011/2957(RSP)]

78 À • Καταπολέμηση της επιδημίας διαβήτη στην ΕΕ

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2011/2911(RSP)]

60 «««I • Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Έκθεση: João Ferreira (A7-0447/2011)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου, για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετιζόμενες με τη
δημοσιονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες
ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους
σταθερότητα

[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]

Επιτροπή Αλιείας

48 «««I • Αυτόνομη δασμολογική ποσόστωση για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής
ποιότητας

Έκθεση: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 617/2009 του Συμβουλίου
σχετικά με το άνοιγμα αυτόνομης δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου
κρέατος υψηλής ποιότητας

[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
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33 À«««I • Κοινή εμπορική πολιτική

Έκθεση: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή
εμπορική πολιτική όσον αφορά τις διαδικασίες θέσπισης ορισμένων μέτρων

[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
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