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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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09:15 - 11:00     Πρώτη ψηφοφορία

 

09:15 - 13:00     Συζητήσεις

 
Κοινή συζήτηση - Πολιτικές της ζώνης του ευρώ για το 2020
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09:15 - 11:00 Πρώτη ψηφοφορία

09:15 - 13:00 Συζητήσεις

13:30 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

14:30 - 15:45 Δεύτερη ψηφοφορία

15:00 - 18:00 Συζητήσεις

18:15 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

20:00 - 21:15 Τρίτη ψηφοφορία

87 • Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

88 • Πρόταση ψηφίσματος - Το μέλλον της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Covid-19

90 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που
πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ

91 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και
παρακολούθηση

92 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Κοινή γεωργική πολιτική - τροποποίηση του κανονισμού ΚΟΑ
και άλλων κανονισμών

26 • Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης και 16ης
Οκτωβρίου 2020, και ιδίως οι διαπραγματεύσεις για τις μελλοντικές σχέσεις με το
ΗΒ

Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2020/2773(RSP)]

42 À • Οι οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ για το 2020

Έκθεση: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

Έκθεση σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ για το 2020

[2020/2078(INI)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

49 À • Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ το 2020

Έκθεση: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

Έκθεση σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του
ευρώ το 2020

[2020/2079(INI)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων



Τέλος της κοινής συζήτησης

 

13:30 

 

14:30 - 15:45     Δεύτερη ψηφοφορία

 

15:00 - 18:00     Συζητήσεις

2 2Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020

659.661/OJ 659.661/OJ

130 • Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

93 • Τελικές ψηφοφορίες

50 À - Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον ΑΕ/ΥΕ σχετικά με τις σχέσεις με τη Λευκορωσία

Έκθεση: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

[2020/2081(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Άρθρο 118

28 À - Σύσταση προς τον ΑΕ/ΥΕ και το Συμβούλιο για την προετοιμασία της διαδικασίας αναθεώρησης της
Συνθήκης περί μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων (ΝΡΤ) του 2020, τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων
και τις επιλογές πυρηνικού αφοπλισμού

Έκθεση: Sven Mikser (A9-0020/2020)

[2020/2004(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Άρθρο 118

94 • Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

95 • Joachim Schuster (ECON A9-) - Οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ για το 2020

96 • Klára Dobrev (EMPL A9-0183/2020) - Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ το
2020

97 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που
πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ

98 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και
παρακολούθηση

99 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Κοινή γεωργική πολιτική - τροποποίηση του κανονισμού ΚΟΑ
και άλλων κανονισμών

59 • Μέτρα της ΕΕ για την άμβλυνση του κοινωνικού και οικονομικού αντικτύπου της
κρίσης COVID-19

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2020/2792(RSP)]



 

18:15 

 

20:00 - 21:15     Τρίτη ψηφοφορία
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51 À • Αποψίλωση των δασών

Έκθεση: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ένα νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την
ανάσχεση και την αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών για την οποία φέρει ευθύνη η
ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα

[2020/2006(INL)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

131 • Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

100 • Τελικές ψηφοφορίες

58 À - Το μέλλον της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της COVID-19

Πρόταση ψηφίσματος

B9-0338/2020

[2020/2760(RSP)]

39 À - Υποχρεώσεις της Επιτροπής στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 7
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806

Πρόταση ψηφίσματος

B9-0339/2020

[2020/2605(RSP)]

42 À - Οι οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ για το 2020

Έκθεση: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

[2020/2078(INI)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

49 À - Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ το 2020

Έκθεση: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

[2020/2079(INI)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

101 • Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

102 • Delara Burkhardt (ENVI A9-0179/2020) - Αποψίλωση των δασών

103 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που
πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ

104 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και
παρακολούθηση

105 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Κοινή γεωργική πολιτική - τροποποίηση του κανονισμού ΚΟΑ
και άλλων κανονισμών
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