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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 19 Ιανουαρίου 2021

 

 

08:30 - 13:00     Συζητήσεις

 

13:00 - 14:15     Πρώτη ψηφοφορία
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08:30 - 13:00 Συζητήσεις

13:00 - 14:15 Πρώτη ψηφοφορία

15:00 - 20:00 Συζητήσεις

19:00 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

20:00 - 21:15 Δεύτερη ψηφοφορία

74 • Συνολική στρατηγική της ΕΕ για τον εμβολιασμό κατά της νόσου COVID-19

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2021/2500(RSP)]

54 À • Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών
(ΔΕΔ-Μ)

Έκθεση: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το διευρωπαϊκό
δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)

[2019/2192(INI)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

77 • Ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών στα εξωτερικά
σύνορα της ΕΕ

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2021/2503(RSP)]

62 • Παρατήρηση: Οι ψηφοφορίες θα καταμεριστούν σε διάφορες ώρες ψηφοφοριών αναλόγως του
αριθμού των τροπολογιών

83 • Μία και μοναδική ψηφοφορία

55 ««« - Συμφωνία για τη συνεργασία για την καταπολέμηση της ρύπανσης της Βόρειας Θάλασσας από τους
υδρογονάνθρακες και άλλες επικίνδυνες ουσίες (συμφωνία της Βόννης): επέκταση του καθ’ ύλην και
του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της

Σύσταση: Pascal Canfin (A9-0268/2020)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη των τροποποιήσεων της
συμφωνίας για τη συνεργασία για την καταπολέμηση της ρύπανσης της Βόρειας Θάλασσας από τους
υδρογονάνθρακες και άλλες επικίνδυνες ουσίες (συμφωνία της Βόννης) όσον αφορά την επέκταση του
πεδίου εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας και σχετικά με την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας
στην εν λόγω συμφωνία

[11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

84 • Ψηφοφορίες επί προσωρινών συμφωνιών



 

15:00 - 20:00     Συζητήσεις
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52 À«««I - Εξαίρεση ορισμένων δεικτών αναφοράς τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών τρίτων χωρών και
καθορισμός δεικτών αναφοράς αντικατάστασης για ορισμένους δείκτες αναφοράς που τίθενται σε
παύση

Έκθεση: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων δεικτών αναφοράς
συναλλαγματικών ισοτιμιών τρίτων χωρών και τον καθορισμό δεικτών αναφοράς αντικατάστασης για
ορισμένους δείκτες αναφοράς που τίθενται σε παύση

[COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

67 À«««I - Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης

Έκθεση: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

[COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

16 À«««I - Άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών
κανόνων

Έκθεση: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

[COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)]

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

92 • Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

94 • Javier Zarzalejos (LIBE A9-0248/2020) - Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και διαδικασίες παράδοσης
μεταξύ των κρατών μελών

96 • Dace Melbārde (CULT A9-0210/2020) - Επίτευξη αποτελεσματικής πολιτικής παρακαταθήκης για το
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς

97 • Gilles Lebreton (JURI A9-0001/2021) - Τεχνητή νοημοσύνη: ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του
διεθνούς δικαίου

98 • Sabrina Pignedoli (JURI A9-0270/2020) - Παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ για τα
έτη 2017, 2018 και 2019

99 • Jens Gieseke (TRAN A9-0251/2020) - Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το
διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)

117 À • Η σύλληψη του Alexei Navalny

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

[2021/2513(RSP)]

64 • Ενίσχυση της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική
έπειτα από την τελευταία υπουργική διάσκεψη ΕΕ-ΛΑΚ

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

[2020/2915(RSP)]



Κοινή συζήτηση - Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (άρθρο 36 της

ΣΕΕ) και ανθρώπινα δικαιώματα

 
Τέλος της κοινής συζήτησης

 

19:00      Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

3 3Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

663.448/OJ 663.448/OJ

20 À • Εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας – ετήσια
έκθεση 2020

Έκθεση: David McAllister (A9-0266/2020)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφαλείας – ετήσια έκθεση 2020

[2020/2206(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

19 À • Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας – ετήσια έκθεση 2020

Έκθεση: Sven Mikser (A9-0265/2020)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας –
ετήσια έκθεση 2020

[2020/2207(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

13 À • Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της ΕΕ
στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση για το 2019

Έκθεση: Isabel Santos (A9-0259/2020)

Έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και
την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση για το 2019

[2020/2208(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

82 À • Οι τελευταίες εξελίξεις στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας

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

[2021/2508(RSP)]

68 À • Συνδεσιμότητα και σχέσεις ΕΕ-Ασίας

Έκθεση: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

Έκθεση σχετικά με τη συνδεσιμότητα και τις σχέσεις ΕΕ-Ασίας

[2020/2115(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων



20:00 - 21:15     Δεύτερη ψηφοφορία
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93 • Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

100 • David McAllister (AFET A9-0266/2020) - Εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφαλείας – ετήσια έκθεση 2020

101 • Sven Mikser (AFET A9-0265/2020) - Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας –
ετήσια έκθεση 2020

102 • Isabel Santos (AFET A9-0259/2020) - Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στον κόσμο και η
πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση για το 2019
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