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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
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09:00 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

09:15 - 11:00 Συζητήσεις

09:45 - 11:00 Πρώτη ψηφοφορία

13:30 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

14:15 - 15:30 Δεύτερη ψηφοφορία

18:00 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

137 • Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

91 • Εκδήλωση μνήμης για τη Σρεμπρένιτσα - Συμπλήρωση 25 ετών

Δήλωση της Επιτροπής

[2020/2705(RSP)]

Ένας (1) γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες

95 À • Πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης

Δήλωση της Επιτροπής

[2020/2708(RSP)]

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο

39 • Ο ρόλος της πολιτικής για τη συνοχή στην αντιμετώπιση των κοινωνικο-
οικονομικών επιπτώσεων του COVID-19

Προφορική ερώτηση

Younous Omarjee (O-000035/2020 - B9-0012/20)
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Επιτροπή
Ο ρόλος της πολιτικής για τη συνοχή στην αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων του
COVID-19

[2020/2644(RSP)]

132 • Πρώτη ψηφοφορία

98 • Τελικές ψηφοφορίες

49 À« - Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Έκθεση: José Gusmão (A9-0124/2020)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις
πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
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53 À - Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 2020: Συνέχιση της
παροχής στήριξης στους πρόσφυγες και στις κοινότητες υποδοχής ως αντίδραση στη συριακή κρίση
στην Ιορδανία, στον Λίβανο και στην Τουρκία

Έκθεση: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2020 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – Συνέχιση της παροχής στήριξης στους πρόσφυγες και
τις κοινότητες υποδοχής ως αντίδραση στη συριακή κρίση στην Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία

[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

92 À - Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020 για να συνεχιστεί η ανθρωπιστική
στήριξη προς τους πρόσφυγες στην Τουρκία

Έκθεση: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020 για να συνεχιστεί η ανθρωπιστική
στήριξη προς τους πρόσφυγες στην Τουρκία

[COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

45 À - Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Ορισμένες χρήσεις του
τριοξειδίου του χρωμίου

B9-0202/2020

[2020/2670(RSP)]

46 À - Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες,
συμπεριλαμβανομένης της φλουμιοξαζίνης

B9-0203/2020

[2020/2671(RSP)]

29 À - Ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση της αποθήκευσης ενέργειας

Έκθεση: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

Έκθεση σχτικά με μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση της αποθήκευσης ενέργειας

[2019/2189(INI)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

37 À - Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές

Προτάσεις ψηφίσματος

B9-0122/2020, B9-0125/2020

[2020/2549(RSP)]

(Συζήτηση: 10/02/2020)

99 • Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

84 • 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

141 • ***I (ENVI) 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
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136 • Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

133 • Δεύτερη ψηφοφορία

89 • Τελικές ψηφοφορίες

52 À - Σύναψη της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας EE-Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την ανταλλαγή
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της
τρομοκρατίας

Έκθεση: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή που
αφορά τη σύναψη της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας
Ζηλανδίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών
της Νέας Ζηλανδίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της
τρομοκρατίας

[2020/2048(INI)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

96 À - Στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα

Προτάσεις ψηφίσματος

B9-0222/2020

[2020/2531(RSP)]

32 À«««I - Μεταβατικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης της νόσου COVID-19
(τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628)

Έκθεση:

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

139 À«««I - 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 προμήθεια τέτοιων φαρμάκων

Έκθεση:

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

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

Προτάσεις ψηφίσματος

B9-0206/2020, B9-0207/2020

[2020/2686(RSP)]
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48 À - Η στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19

Προτάσεις ψηφίσματος

ΚΨ B9-0216/2020, B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020, B9-0220/2020,
B9-0221/2020

[2020/2691(RSP)]

134 • Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
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