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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



Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018

 

 

08:30 - 10:00     

 

10:00 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
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08:30 - 10:00 Συζητήσεις

10:00 - 11:50 Συζητήσεις

12:00 - 14:00 ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου

15:00 - 23:00 Συζητήσεις

90 • Η απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο

Δήλωση της Επιτροπής

[2018/2629(RSP)]

72 • Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας António Costa σχετικά με το
μέλλον της Ευρώπης

[2018/2576(RSP)]

70 À - Κατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ

Προτάσεις ψηφίσματος

B8-0134/2018, B8-0135/2018

[2018/2573(RSP)]

62 «««I - Στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές

Έκθεση: Karima Delli (A8-0038/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις
στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές (αναδιατύπωση)

[COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

81 « - Διορισμός του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Έκθεση: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά τον διορισμό του Αντιπροέδρου της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

[N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

79 À«««I - Μέτρα για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών

Έκθεση: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την
καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών

[COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
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80 À«««I - Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία

Έκθεση: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη
χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία

[COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)]

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

91 À - Αντίρρηση στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού
(EΕ) αριθ. 347/2013 όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος

B8-0136/2018

[2017/2990(DEA)]

82 - Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση
EGF/2017/008 DE/Goodyear

Έκθεση: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/008
DE/Goodyear

[COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

75 À - Ονομαστική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη
φοροαποφυγή

[2018/2579(RSO)]

56 À - Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

Έκθεση: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

[2017/2052(INI)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

55 À - Mεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έκθεση: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

[2017/2053(INI)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

21 À - Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της
ανάπτυξης για το 2018

Έκθεση: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

[2017/2226(INI)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

15 À - Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές
πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018

Έκθεση: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

[2017/2260(INI)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων



15:00 - 23:00     

 
Κοινή συζήτηση - Κοινή βάση φορολογίας εταιρειών

 
Τέλος της κοινής συζήτησης
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88 • Διεθνής συνεργασία για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκήματος - η απειλή
για τις δημόσιες υπηρεσίες

Συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα (άρθρο 153α του Κανονισμού)

[2018/2627(RSP)]

89 À • Προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η περίπτωση των
σλοβάκων δημοσιογράφων Ján Kuciak και Martina Kušnírová

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2018/2628(RSP)]

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην επόμενη περίοδο συνόδου.

18 À« • Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)

Έκθεση: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή ενοποιημένη
βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)

[COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

16 À« • Κοινή βάση φορολογίας εταιρειών

Έκθεση: Paul Tang (A8-0050/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή βάση
φορολογίας εταιρειών

[COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

68 À • Επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά
με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές)

Προφορική ερώτηση

Czesław Adam Siekierski, Bernd Lange (O-000006/2018 - B8-0007/2018)
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Επιτροπή
Επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που
αφορά τις ισπανικές ελιές)

[2018/2566(RSP)]

95 À • Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Δήλωση της Επιτροπής

[2018/2633(RSP)]



 
Κοινή συζήτηση - Αλιευτική συμφωνία με τις Κομόρες

 
Τέλος της κοινής συζήτησης
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31 À«««I • Europass: πλαίσιο για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα

Έκθεση: Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για ένα κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τις
δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της
απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ

[COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

61 À«««I • Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020)

Έκθεση: Silvia Costa (A8-0369/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 για τη θέσπιση
του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020)

[COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)]

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

13 ««« • Συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία

Σύσταση: João Ferreira (A8-0058/2018)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την
καταγγελία της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών

[14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)]

Επιτροπή Αλιείας

59 • Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία (ψήφισμα)

Έκθεση: João Ferreira (A8-0055/2018)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο
απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την καταγγελία της συμφωνίας αλιευτικής
σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών

[2017/2266(INI)]

Επιτροπή Αλιείας
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