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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 8 Ιουλίου 2020

 

 

14:00 

 

14:15 - 17:45     Συζητήσεις

 
Κοινή συζήτηση - Σύνοδοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου και της

17ης-18ης Ιουλίου 2020 

 
Τέλος της κοινής συζήτησης

 

16:30 - 17:45
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14:00 Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

14:15 - 17:45 Συζητήσεις

16:30 - 17:45 Πρώτη ψηφοφορία

19:00 - 21:00 Συζητήσεις

20:00 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

20:30 - 21:45 Δεύτερη ψηφοφορία

85 • Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

15 • Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της γερμανικής Προεδρίας

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2020/2667(RSP)]

17 • Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης-19ης
Ιουνίου 2020

Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2020/2669(RSP)]

90 • Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης-18ης Ιουλίου
2020

Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2020/2704(RSP)]

124 • Πρώτη ψηφοφορία

54 • Μυστικές ψηφοφορίες

4 - Προτεινόμενος διορισμός της Helga Berger ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Έκθεση: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Helga Berger ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

[07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)]

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
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50 - Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)

Έκθεση: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών

[N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

56 • Ψηφοφορίες επί των αιτημάτων για διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 163 του Κανονισμού)

59 • ***I (ENVI) Μεταβατικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης της νόσου
COVID-19 (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628)

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Αίτημα για διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 163)

140 • H διεξαγωγή κλινικών δοκιμών με φάρμακα για ανθρώπινη χρήση που περιέχουν ή αποτελούνται από
γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και τα οποία προορίζονται για τη θεραπεία ή την πρόληψη
της νόσου από κορονοϊό, και η προμήθεια τέτοιων φαρμάκων

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Αίτημα για διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 163)

57 • Μοναδικές ψηφοφορίες

30 «««I - Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πόρους του ειδικού κονδυλίου
για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

Έκθεση: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πόρους του ειδικού κονδυλίου για την
πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

[COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)]

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

25 « - Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2454 όσον αφορά τις ημερομηνίες εφαρμογής εξαιτίας της
έξαρσης της κρίσης λογω της νόσου COVID-19

Έκθεση: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)
2017/2454 όσον αφορά τις ημερομηνίες εφαρμογής εξαιτίας της έξαρσης της κρίσης λόγω της νόσου
COVID-19

[COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

16 - Διεθνής και εγχώρια απαγωγή παιδιών με ιθαγένεια της ΕΕ από γονείς στην Ιαπωνία

Πρόταση ψηφίσματος

B9-0205/2020

[2020/2621(RSP)]

Άρθρο 227

36 - Τα δικαιώματα των ατόμων με διανοητική αναπηρία και των οικογενειών τους κατά την κρίση
COVID-19

Πρόταση ψηφίσματος

B9-0204/2020

[2020/2680(RSP)]

Άρθρο 227



 

19:00 - 21:00     Συζητήσεις
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110 • Ψηφοφορίες για αιτήματα επί της διαδικασίας (άρθρο 67 παράγραφος 1)

61 • Ειδικοί κανόνες για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και απαιτήσεις
επιβολής

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

66 • Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περίοδοι
ανάπαυσης όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

114 • Προσαρμογή στις εξελίξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Ismail Ertug (A9-0116/2020)
[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

58 • Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

107 • Τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ) 2019/1995 όσον αφορά τις ημερομηνίες
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής εξαιτίας της έξαρσης της κρίσης λόγω της νόσου
COVID-19

Έκθεση: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

74 • Οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ετήσια έκθεση 2019

Έκθεση: David Cormand (A9-0081/2020)
[2019/2126(INI)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών

75 • Έλεγχος των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ετήσια έκθεση
2018

Έκθεση: Bas Eickhout (A9-0118/2020)
[2019/2127(INI)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

44 À • Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ένωσης για την πρόληψη της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας -
το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και άλλες πρόσφατες εξελίξεις

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2020/2686(RSP)]

48 À • Η στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2020/2691(RSP)]



20:00 

 

20:30 - 21:45
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127 • Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

125 • Δεύτερη ψηφοφορία

67 • Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

121 À«««II - Ειδικοί κανόνες για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και απαιτήσεις
επιβολής

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση : Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της
έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών κανόνων
σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των
οδικών μεταφορών και την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012

[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

122 À«««II - Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περίοδοι
ανάπαυσης όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση : Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της
έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον
ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας
και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω
ταχογράφων

[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

123 À«««II - Προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση : Ismail Ertug (A9-0116/2020)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της
έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 με στόχο την
προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών

[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

76 • Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - καταπολέμηση της απάτης -
ετήσια έκθεση 2018

Έκθεση: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
[2019/2128(INI)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
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