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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 - 12:20 Συζητήσεις

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

15:00 - 23:00 Συζητήσεις

39 • Απολογισμός της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2015/2964(RSP)]

33 À • Προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά

Έκθεση: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

Έκθεση σχετικά με την πορεία προς μια πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά

[2015/2147(INI)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

76 - Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Czesław Adam Siekierski

Έκθεση: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Czesław Adam Siekierski

[2015/2241(IMM)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

75 - Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Czesław Adam Siekierski

Έκθεση: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Czesław Adam Siekierski

[2015/2268(IMM)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

32 À«««I - Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο

Έκθεση: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

[COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)]

Επιτροπή Αλιείας

20 À - Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ

Έκθεση: Werner Langen (A8-0368/2015)

[2015/2140(INI)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής



 

15:00 - 23:00     
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61 À - Ο ρόλος του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην
προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ

Έκθεση: Julie Ward (A8-0373/2015)

[2015/2139(INI)]

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

29 À - Απολογισμός και προκλήσεις της ρύθμισης της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Έκθεση: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

[2015/2106(INI)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

14 À - Εξωτερικοί παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο στη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη

Έκθεση: Barbara Matera (A8-0369/2015)

[2015/2111(INI)]

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

42 À - Πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας

Έκθεση: Marek Plura (A8-0366/2015)

[2015/2088(INI)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

33 À - Προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά

Έκθεση: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

[2015/2147(INI)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

46 • Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2015

Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2015/2989(RSP)]

65 À • Η κατάσταση στην Πολωνία

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2015/3031(RSP)]

Ένας (1) γύρος ομιλητών με επικεφαλής πολιτικών ομάδων
Δύο (2) γύροι ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί κατά την περίοδο συνόδου του Φεβρουαρίου I

68 À • Η ειρηνευτική διαδικασία για την Κολομβία

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

[2015/3033(RSP)]

82 • Η κατάσταση στη Συρία

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

[2016/2517(RSP)]



 
Κοινή συζήτηση - Εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς

 
Τέλος της κοινής συζήτησης
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83 • Η κατάσταση στη Σαουδική Αραβία και στο Ιράν

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

[2016/2518(RSP)]

45 À«««I • Τεκμήριο αθωότητας και δικαίωμα παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του
στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας

Έκθεση: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του
δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής
διαδικασίας

[COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

17 «««I • Μέσα ατομικής προστασίας

Έκθεση: Vicky Ford (A8-0148/2015)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου που αφορά τα μέσα ατομικής προστασίας

[COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)]

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

15 «««I • Συσκευές αερίου

Έκθεση: Catherine Stihler (A8-0147/2015)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά τις συσκευές αερίου

[COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)]

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

16 «««I • Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα

Έκθεση: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου που αφορά τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα

[COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)]

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
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