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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



Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30     Πανηγυρική συνεδρίαση

 

12:30 - 14:30     ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
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09:00 - 11:50 Συζητήσεις

12:00 - 12:30 Πανηγυρική συνεδρίαση

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

15:00 - 23:00 Συζητήσεις

11 • Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης και της 13ης
Δεκεμβρίου 2019

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2019/2722(RSP)]

26 • Ομιλία του Oleg Sentsov, βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ 2018

17 ««« - Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την τροποποίηση των εμπορικών
προτιμήσεων για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών που
προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας

Σύσταση: Enikő Győri (A9-0024/2019)

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

44 « - Τροποποίηση των κανόνων για τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης
όσον αφορά την αμυντική προσπάθεια στο πλαίσιο της Ένωσης

Έκθεση: Paul Tang (A9-0034/2019)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ
σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και της οδηγίας 2008/118/ΕΚ σχετικά με το
γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης όσον αφορά την αμυντική προσπάθεια στο πλαίσιο της
Ένωσης

[COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

28 - Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Joëlle Elvinger

Έκθεση: Olivier Chastel (A9-0030/2019)

Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Joëlle Elvinger ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

[12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)]

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

29 - Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - François Roger Cazala

Έκθεση: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)

Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του François-Roger Cazala ως μέλους του Ελεγκτικού
Συνεδρίου

[12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)]

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού



 

15:00 - 23:00     
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30 - Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Alex Brenninkmeijer

Έκθεση: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)

Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Alex Brenninkmeijer ως μέλους του Ελεγκτικού
Συνεδρίου

[12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)]

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

31 - Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Νικόλαος Μηλιώνης

Έκθεση: Sándor Rónai (A9-0027/2019)

Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Νικόλαου Μηλιώνη ως μέλους του Ελεγκτικού
Συνεδρίου

[12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)]

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

32 - Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Klaus-Heiner Lehne

Έκθεση: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)

Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Klaus-Heiner Lehne ως μέλους του Ελεγκτικού
Συνεδρίου

[12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)]

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

35 À - Τα δικαιώματα του παιδιού επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του
Παιδιού

Προτάσεις ψηφίσματος

B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

[2019/2876(RSP)]

(Συζήτηση: 13/11/2019)

20 • Διαδικασία προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020: κοινό σχέδιο

Έκθεση: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

Έκθεση σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το οικονομικό έτος 2020, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της
διαδικασίας του προϋπολογισμού

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής για τον
προϋπολογισμό

49 • Απόκριση της ΕΕ σε ακραία καιρικά φαινόμενα και τις επιπτώσεις τους: πώς
μπορούν να προστατευτούν οι ευρωπαϊκές αστικές περιοχές και η πολιτιστική
κληρονομιά τους

Δήλωση της Επιτροπής

[2019/2932(RSP)]

48 À • Δημόσιες διακρίσεις και ρητορική μίσους εναντίον των ατόμων ΛΟΑΔΜ,
συμπεριλαμβανομένων των «περιοχών χωρίς ΛΟΑΔΜ»

Δήλωση της Επιτροπής

[2019/2933(RSP)]

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο
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33 À • Μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη
διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία

Δήλωση της Επιτροπής

[2019/2895(RSP)]

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη

42 À • Η κρίση στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ

Δήλωση της Επιτροπής

[2019/2918(RSP)]

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη
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