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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 15 Μαρτίου 2018

 

 

09:00 - 11:50     
 
Κοινή συζήτηση - Ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων

 
Τέλος της κοινής συζήτησης

 

Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)

1 1Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018
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09:00 - 11:50 Συζητήσεις

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

15:00 - 16:00 Συζητήσεις

60 • Εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με τα ορυκτά που προέρχονται από περιοχές
συγκρούσεων

Προφορική ερώτηση

Bernd Lange (O-000017/2018 - B8-0009/2018)
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Επιτροπή
Εφαρμογή του κανονισμού για τα ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων

[2018/2557(RSP)]

54 • Συνοδευτικά μέτρα για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων

Προφορική ερώτηση

Linda McAvan (O-000016/2018 - B8-0008/2018)
Επιτροπή Ανάπτυξης
Επιτροπή
Ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων: συνοδευτικά μέτρα

[2018/2542(RSP)]

71 • Σχέδιο δράσης για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων

Δήλωση της Επιτροπής

[2017/3034(RSP)]

92 À • Κατάσταση στις Μαλδίβες

ΚΨ B8-0168/2018, B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018,
B8-0174/2018, B8-0175/2018, B8-0176/2018

[2018/2630(RSP)]

93 À • Η σύλληψη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν, ιδίως η
περίπτωση του βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ Σαλίχ Μαχμούντ Οσμάν

ΚΨ B8-0159/2018, B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018,
B8-0163/2018, B8-0164/2018

[2018/2631(RSP)]



 

12:00 - 14:00     ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
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94 À • Θανάτωση ανάπηρων παιδιών στην Ουγκάντα

ΚΨ B8-0165/2018, B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018,
B8-0173/2018

[2018/2632(RSP)]

9 • Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)

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

Σύσταση: João Ferreira (A8-0058/2018)

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

Επιτροπή Αλιείας

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

Έκθεση: João Ferreira (A8-0055/2018)

[2017/2266(INI)]

Επιτροπή Αλιείας

31 À«««I - Europass: πλαίσιο για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα

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

[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)

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

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

78 À«««I - Καθορισμός της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων

Έκθεση: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 όσον αφορά τον καθορισμό της έδρας του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων

[COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

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

Έκθεση: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

[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)

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

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής



 

15:00 - 16:00     
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49 À - Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ

Έκθεση: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

[2017/2286(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

87 À - Κατάσταση στη Συρία

Προτάσεις ψηφίσματος

ΚΨ B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018,
B8-0146/2018, B8-0150/2018

[2018/2626(RSP)]

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

Προτάσεις ψηφίσματος

ΚΨ B8-0137/2018, B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018,
B8-0149/2018, B8-0151/2018

[2018/2566(RSP)]

95 À - Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Προτάσεις ψηφίσματος

B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018,
B8-0157/2018, B8-0158/2018

[2018/2633(RSP)]

67 • Αποθεματικό επίδοσης των ΕΔΕΤ

Προφορική ερώτηση

Iskra Mihaylova (O-000005/2018 - B8-0006/2018)
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Επιτροπή
Αποθεματικό επίδοσης των ΕΔΕΤ

[2018/2546(RSP)]
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