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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



Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018

 

 

08:30 - 11:20     

1 1Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018

617.959/OJ 617.959/OJ

08:30 - 11:20 Συζητήσεις

11:30 Ομιλία του Nils Muižnieks, Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης

11:30 - 13:30 ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου

4 À • Τραπεζική ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2017

Έκθεση: Sander Loones (A8-0019/2018)

Έκθεση σχετικά με την Τραπεζική ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2017

[2017/2072(INI)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

14 À« • Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας

Έκθεση: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της
οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών
στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις

[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

16 À • Μείωση των πηγών εσόδων των τζιχαντιστών – βάζοντας στο στόχαστρο τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Έκθεση: Javier Nart (A8-0035/2018)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την
Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με θέματα «Μείωση των πηγών
εσόδων των τζιχαντιστών – βάζοντας στο στόχαστρο τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας»

[2017/2203(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

5 À • Προτεραιότητες της ΕΕ για την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση
της Γυναίκας

Έκθεση: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο που
αφορά τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη
Θέση της Γυναίκας

[2017/2194(INI)]

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
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43 • (Ομιλία του Nils Muižnieks, Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου
της Ευρώπης)

37 À - Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σε αντικατάσταση του Ryszard Czarnecki)

[2018/2578(RSO)]

18 «««I - Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων: ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο
των κρατών μελών

Έκθεση: Werner Langen (A8-0024/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων μεταφοράς
στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

[COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

15 ««« - Διμερής συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά την ασφάλιση και
την αντασφάλιση

Σύσταση: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της διμερούς συμφωνίας μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με μέτρα προληπτικής
εποπτείας όσον αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση

[08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

27 « - Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Annemie Turtelboom

Έκθεση: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Annemie Turtelboom ως μέλους του Ελεγκτικού
Συνεδρίου

[05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)]

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

40 « - Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

Έκθεση: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τον διορισμό μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου
Εξυγίανσης

[N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

36 À - Σύσταση ειδικής επιτροπής για τα χρηματοοικονομικά εγκλήματα, τη φοροδιαφυγή και την
φοροαποφυγή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας
θητείας της

B8-0125/2018

[2018/2574(RSO)]

28 À«««I - Ορισμός, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και προστασία των γεωγραφικών
ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά

Έκθεση: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
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14 À« - Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας

Έκθεση: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

38 À - Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 59122
(DAS-59122-7)

Πρόταση ψηφίσματος

B8-0122/2018

[2018/2568(RSP)]

39 À - Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Έγκριση γενετικώς τροποποιημένου
αραβοσίτου MON 87427 × MON 89034 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένων αραβοσίτων που
συνδυάζουν δύο από τα συμβάντα MON 87427, MON 89034 και NK603

Πρόταση ψηφίσματος

B8-0124/2018

[2018/2569(RSP)]

20 À - Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση
EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

Έκθεση: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η
Ισπανία – EGF/2017/006/Galicia apparel)

[COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

21 À - Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση
EGF/2017/007 SE/Ericsson

Έκθεση: Urmas Paet (A8-0032/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η
Σουηδία – EGF/2017/007 SE/Ericsson)

[COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

33 À - Απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ όσον αφορά
την κατάσταση στην Πολωνία

Προτάσεις ψηφίσματος

B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018

[2018/2541(RSP)]

11 À - Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016

Έκθεση: Frank Engel (A8-0025/2018)

[2017/2125(INI)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

19 À - Προοπτικές και προκλήσεις για τον τομέα μελισσοκομίας στην ΕΕ

Έκθεση: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

[2017/2115(INI)]

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
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4 À - Τραπεζική ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2017

Έκθεση: Sander Loones (A8-0019/2018)

[2017/2072(INI)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

16 À - Μείωση των πηγών εσόδων των τζιχαντιστών – βάζοντας στο στόχαστρο τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας

Έκθεση: Javier Nart (A8-0035/2018)

[2017/2203(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

5 À - Προτεραιότητες της ΕΕ για την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας

Έκθεση: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

[2017/2194(INI)]

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
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