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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 7 Οκτωβρίου 2020

 

 

09:00      Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

 

09:15 - 13:00     Συζητήσεις

 

10:30 - 11:45     Πρώτη ψηφοφορία
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09:00 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

09:15 - 13:00 Συζητήσεις

10:30 - 11:45 Πρώτη ψηφοφορία

14:15 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

15:00 - 17:00 Συζητήσεις

17:15 - 18:30 Δεύτερη ψηφοφορία

91 • Επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν όσον
αφορά τη σύγκρουση για το Ναγκόρνο Καραμπάχ

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

[2020/2809(RSP)]

90 • Διπλωματική αποστολή της ΕΕ στη Βενεζουέλα ενόψει πιθανών εκλογών

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

[2020/2810(RSP)]

89 • Κατάσταση στο Ιράν

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

[2020/2811(RSP)]

125 - Έγκριση του νέου χαρτοφυλακίου του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Επιτροπής Valdis
Dombrovskis

[2020/2203(INS)]

75 - Έγκριση του διορισμού της Mairead McGUINNESS ως Επιτρόπου

[10684/2020 - C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE)]

101 • Τελικές ψηφοφορίες

39 À - Θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα

Έκθεση: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

[2020/2072(INL)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων



 

14:15      Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

 

15:00 - 17:00     Συζητήσεις

 
Κοινή συζήτηση - Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

 
Τέλος της κοινής συζήτησης
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18 À - Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018

Έκθεση: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018

[2019/2197(INI)]

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

129 • Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

128 • Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Eυρωπαϊκός νόμος για το κλίμα

50 • Ο ρόλος των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών στο σκάνδαλο Wirecard

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2020/2701(RSP)]

49 À • Ψηφιακός χρηματοοικονομικός τομέας: αναδυόμενοι κίνδυνοι σε κρυπτο-
στοιχεία του ενεργητικού - ρυθμιστικές και εποπτικές προκλήσεις στον τομέα
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδρυμάτων και αγορών

Έκθεση: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον ψηφιακό
χρηματοοικονομικό τομέα: αναδυόμενοι κίνδυνοι σε κρυπτο-στοιχεία του
ενεργητικού - ρυθμιστικές και εποπτικές προκλήσεις στον τομέα των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδρυμάτων και αγορών

[2020/2034(INL)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

48 À • Περαιτέρω προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU): βελτίωση της
πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών, ιδίως για τις ΜΜΕ, και
περαιτέρω διευκόλυνση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών

Έκθεση: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

Έκθεση σχετικά με την περαιτέρω προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU):
βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών, ιδίως για τις
ΜΜΕ, και περαιτέρω διευκόλυνση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών

[2020/2036(INI)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής



17:15 - 18:30     Δεύτερη ψηφοφορία
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106 • Τελικές ψηφοφορίες

44 À«««I - Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα

Έκθεση: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

97 À«««I - Iσοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών δημητριακών που
διενεργούνται στην Ουκρανία και ισοδυναμία των σπόρων δημητριακών προς σπορά που παράγονται
στην Ουκρανία

Έκθεση: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση της απόφασης 2003/17/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ισοδυναμία των καλλιεργητικών
ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών δημητριακών που διενεργούνται στην Ουκρανία και την
ισοδυναμία των σπόρων δημητριακών προς σπορά που παράγονται στην Ουκρανία

[COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)]

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

83 À - Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού:
Προδιαγραφές για το διοξείδιο του τιτανίου (E 171)

B9-0308/2020

[2020/2795(RPS)]

82 À - Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού: Μέγιστα
επιτρεπτά επίπεδα ακρυλαμιδίου σε ορισμένα τρόφιμα για βρέφη και μικρά παιδιά

B9-0311/2020

[2020/2735(RPS)]

19 À - Η ευρωπαϊκή δασική στρατηγική - μελλοντική πορεία

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

[2019/2157(INI)]

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

102 • Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

114 • (TRAN) - Εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων στη
σήραγγα της Μάγχης

115 • (TRAN) - Απόφαση με την οποία εξουσιοδοτείται η Γαλλία να συνάψει διεθνή συμφωνία σχετικά με
τη σήραγγα της Μάγχης

117 • Προτάσεις ψηφίσματος - Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία

118 • Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Ψηφιακός χρηματοοικονομικός τομέας: αναδυόμενοι
κίνδυνοι σε κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού - ρυθμιστικές και εποπτικές προκλήσεις στον τομέα των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδρυμάτων και αγορών

119 • Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) - Περαιτέρω προώθηση της Ένωσης
Κεφαλαιαγορών (CMU): βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών, ιδίως
για τις ΜΜΕ, και περαιτέρω διευκόλυνση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών
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