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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     ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

 

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

1 1Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012

491.927/OJ 491.927/OJ

09:00 - 12:20 ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

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

15:00 - 21:00 Συζητήσεις

13 • Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2011/2925(RSP)]

152 À • Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2013

Δήλωση της Επιτροπής

[2012/2688(RSP)]

Ακολουθεί γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες

101 «««I - Κοινοί κανόνες για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς

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

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

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

άρθρο 138 του Κανονισμού

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

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

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

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

άρθρο 138 του Κανονισμού

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

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

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

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

άρθρο 138 του Κανονισμού

99 «««I - Χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

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

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

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

άρθρο 138 του Κανονισμού
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89 «««I - Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων

Έκθεση: Martin Häusling (A7-0215/2011)

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

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

άρθρο 138 του Κανονισμού

137 «««I - Σύστημα χρηματοδοτήσεως από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων

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

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

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

άρθρο 138 του Κανονισμού

47 ««« - Συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας σχετικά με τη διατήρηση των δεσμεύσεων όσον αφορά τις συναλλαγές στον
τομέα των υπηρεσιών

Σύσταση: Gianluca Susta (A7-0176/2012)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή
ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας
σχετικά με τη διατήρηση των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα συμφωνία εταιρικής σχέσης
και συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας όσον αφορά τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

[16815/2011 - C7-0522/2011 - 2011/0328(NLE)]

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

άρθρο 138 του Κανονισμού

42 ««« - Συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας όσον αφορά το εμπόριο εξαρτημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων
μηχανοκίνητων οχημάτων

Σύσταση: Paweł Zalewski (A7-0175/2012)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας όσον αφορά το εμπόριο
εξαρτημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων μηχανοκίνητων οχημάτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ρωσικής Ομοσπονδίας

[16806/2011 - C7-0517/2011 - 2011/0324(NLE)]

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

άρθρο 138 του Κανονισμού

46 ««« - Συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας όσον αφορά την επιβολή ή την αύξηση εξαγωγικών δασμών επί των πρώτων
υλών

Σύσταση: Inese Vaidere (A7-0178/2012)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή
ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας όσον αφορά την
επιβολή ή την αύξηση εξαγωγικών δασμών επί των πρώτων υλών

[16827/2011 - C7-0520/2011 - 2011/0332(NLE)]

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

άρθρο 138 του Κανονισμού

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)

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

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου



 

15:00 - 21:00     
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130 À«««I - Άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς

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

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

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

41 À - Προϋπολογισμός 2013 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο

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

[2012/2016(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

73 À - Στρατηγική για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων

Έκθεση: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

[COM(2012)0006 - 2012/2043(INI)]

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

123 - Θέσπιση νομικού πλαισίου της ΕΕ για την προστασία των ζώων συντροφιάς και των αδέσποτων ζώων

Πρόταση ψηφίσματος

B7-0341/2012

[2012/2670(RSP)]

Άρθρο 202 παράγραφος 2

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

Προτάσεις ψηφίσματος

B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012, B7-0410/2012

[2011/2923(RSP)]

87 À - Πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες

Έκθεση: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

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

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

152 À - Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2013

Προτάσεις ψηφίσματος

B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012, B7-0350/2012

[2012/2688(RSP)]

66 «««I • Οικονομική συνδρομή στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και
ενέργειας

Έκθεση: Göran Färm (A7-0150/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τροποποιητικού της απόφασης αριθ. 1639/2006/EΚ, σχετικά με τη θέσπιση
προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013), και
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007, για καθορισμό των γενικών κανόνων για τη
χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων
μεταφορών και ενέργειας

[COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Παρουσία του Werner Hoye , Προέδρου της ΕΤΕπ



 
Κοινή συζήτηση - Οργανισμός του Δικαστηρίου της ΕΕ

 
Τέλος της κοινής συζήτησης
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162 • Παραβιάσεις κανόνων του Σένγκεν

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2012/2700(RSP)]

122 «««I • Αναπληρωτές δικαστές του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Έκθεση: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου που αφορά τους αναπληρωτές δικαστές του Δικαστηρίου Δημόσιας
Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

[01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

135 «««I • Πρωτόκολλο σχετικά με τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Έκθεση: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παραρτήματος Ι του Οργανισμού

[02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901A(COD)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

166 • Η κατάσταση στη Γεωργία

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

[2012/2707(RSP)]

167 • Η κατάσταση στη Συρία

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

[2012/2708(RSP)]

168 • Η κατάσταση στην Αίγυπτο

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

[2012/2709(RSP)]
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