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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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08:30 - 12:20     

 

12:30 - 14:30     ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
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08:30 - 12:20 Συζητήσεις

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

15:00 - 20:00 Συζητήσεις

21:00 - 23:00 Συζητήσεις

12 • Απολογισμός της Δανικής Προεδρίας

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2011/2924(RSP)]

14 À • Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (28-29 Ιουνίου 2012)

Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2011/2923(RSP)]

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη

170 • Αίτημα διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με τη
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού σήματος

άρθρο 124 του Κανονισμού

133 «««I - Ασφάλιση και αντασφάλιση (Φερεγγυότητα II)

Έκθεση: Sharon Bowles (A7-0198/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά
την τροποποίηση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων
ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) όσον αφορά τις ημερομηνίες της μεταφοράς της στο
εθνικό δίκαιο και της εφαρμογής της και την ημερομηνία κατάργησης ορισμένων οδηγιών

[2012/0110(COD)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Άρθρο 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού

105 « - Σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Έκθεση: Maurice Ponga (A7-0169/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης
2001/822/ΕΚ για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

[2012/0024(CNS)]

Επιτροπή Ανάπτυξης

59 - Εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το
μέλλον, κυρίως στη Μεσόγειο

Έκθεση: François Alfonsi (A7-0219/2012)

[2011/2179(INI)]

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης



 

15:00 - 20:00     
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104 À«««II - Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση : Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

[2010/0253(COD)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

93 À«««I - Συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών

Έκθεση: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

[2011/0196(COD)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

132 À«««I - Τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Έκθεση: Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

[2011/0137(COD)]

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

18 À - Eφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα

Έκθεση: Richard Seeber (A7-0192/2012)

[2011/2297(INI)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

97 À - ηλε-κλήση (eCall): μια νέα υπηρεσία 112 για τους πολίτες

Έκθεση: Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová (A7-0205/2012)

[2012/2056(INI)]

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

άρθρο 51 του Κανονισμού

62 À - Ικανότητα προσέλκυσης επενδύσεων στην Ευρώπη

Έκθεση: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (A7-0190/2012)

[2011/2288(INI)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

90 À - Εμπορικές πτυχές της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης

Έκθεση: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

[2011/2306(INI)]

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου



 

21:00 - 23:00     
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111 ««« • Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης μεταξύ,
αφενός, της ΕΕ και των κρατών μελών της και, αφετέρου, της Αυστραλίας, του
Καναδά, της Ιαπωνίας, της Δημοκρατίας της Κορέας, του Μεξικού, του Μαρόκου,
της Νέας Ζηλανδίας, της Σιγκαπούρης, της Ελβετίας και των Ηνωμένων Πολιτειών

Σύσταση: David Martin (A7-0204/2012)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της
εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης μεταξύ,
αφενός, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και, αφετέρου, της
Αυστραλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Δημοκρατίας της Κορέας, των Ηνωμένων
Πολιτειών του Μεξικού, του Βασιλείου του Μαρόκου, της Νέας Ζηλανδίας, της
Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής

[12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE)]

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

41 À • Προϋπολογισμός 2013 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο

Έκθεση: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

Έκθεση σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού
2013

[2012/2016(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

156 • Συμφωνία ΕΕ-Ισραήλ για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την αποδοχή των
βιομηχανικών προϊόντων

Προφορική ερώτηση

Vital Moreira, Elmar Brok (O-000129/2012 - B7-0119/2012)
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Επιτροπή
Συμφωνία ΕΚ - Ισραήλ: Διαπίστωση της Συμμόρφωσης και Αποδοχή των Βιομηχανικών Προϊόντων
(ΔΣΑ), πρόσθετο πρωτόκολλο της ευρω-μεσογειακής συμφωνίας

[2012/2693(RSP)]

87 À • Πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες

Έκθεση: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την πρόσβαση σε βασικές
τραπεζικές υπηρεσίες

[C(2011)4977 - 2012/2055(INI)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

130 À«««I • Άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς

Έκθεση: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου
όσον αφορά την εφαρμογή των άμεσων ενισχύσεων στους γεωργούς για το έτος 2013

[COM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD)]

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου



Κοινή συζήτηση - Ευθυγράμμιση προς την Συνθήκη της Λισαβόνας
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101 «««I • Κοινοί κανόνες για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς

Έκθεση: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου (EΚ) αριθ.
73/2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης
για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση
ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς

[COM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD)]

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

100 «««I • Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης

Έκθεση: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

Έκθεση στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

[COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD)]

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

98 «««I • Κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα
γεωργικά προϊόντα

Έκθεση: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και
ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ»)

[COM(2010)0799 - C7-0008/2011 - 2010/0385(COD)]

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

99 «««I • Χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

Έκθεση: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005
του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την
κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 165/94 και (ΕΚ) αριθ. 78/2008 του
Συμβουλίου

[COM(2010)0745 - C7-0429/2010 - 2010/0365(COD)]

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

89 «««I • Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων

Έκθεση: Martin Häusling (A7-0215/2011)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του
Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών
προϊόντων

[COM(2010)0759 - C7-0001/2011 - 2010/0364(COD)]

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου



 
Τέλος της κοινής συζήτησης
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137 «««I • Σύστημα χρηματοδοτήσεως από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων

Έκθεση: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του
Συμβουλίου περί των ελέγχων, εκ μέρους των κρατών μελών, των πράξεων που
αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Εγγυήσεων

[COM(2010)0761 - C7-0002/2011 - 2010/0366(COD)]

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
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