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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 20 Ιανουαρίου 2021

 

 

08:30      Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

 

08:30 - 10:30     Συζητήσεις (ή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)

 

10:30 - 13:00     Συζητήσεις

 

13:00 - 14:15     Πρώτη ψηφοφορία
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08:30 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

08:30 - 10:30 Συζητήσεις (ή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)

10:30 - 13:00 Συζητήσεις

13:00 - 14:15 Πρώτη ψηφοφορία

15:00 - 19:00 Συζητήσεις

19:00 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

20:00 - 21:15 Δεύτερη ψηφοφορία

76 • Ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ και τρέχουσα πολιτική κατάσταση

Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2021/2502(RSP)]

59 • Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της πορτογαλικής Προεδρίας

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2020/2928(RSP)]

85 • Τελικές ψηφοφορίες

34 À - Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών

Έκθεση: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

[2019/2207(INI)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

21 À - Ενίσχυση της ενιαίας αγοράς: το μέλλον της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών

Έκθεση: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

[2020/2020(INI)]

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

14 À - Επίτευξη αποτελεσματικής πολιτικής παρακαταθήκης για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής
Κληρονομιάς

Έκθεση: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

[2019/2194(INI)]

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας



 

15:00 - 19:00     Συζητήσεις
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29 À - Τεχνητή νοημοσύνη: ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου

Έκθεση: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

Έκθεση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη: ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου στον
βαθμό που η Ένωση επηρεάζεται στους τομείς που αφορούν στρατιωτική και μη στρατιωτική χρήση της και
ζητήματα κρατικής εξουσίας εκτός του πεδίου εφαρμογής της ποινικής δικαιοσύνης

[2020/2013(INI)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

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

Έκθεση: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

[2019/2192(INI)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

47 À - Παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ για τα έτη 2017, 2018 και 2019

Έκθεση: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

Έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017,
το 2018 και το 2019

[2019/2132(INI)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

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

Έκθεση: David McAllister (A9-0266/2020)

[2020/2206(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

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

Έκθεση: Sven Mikser (A9-0265/2020)

[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)

[2020/2208(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

90 • Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

104 • Reinhard Bütikofer (AFET A9-0269/2020) - Συνδεσιμότητα και σχέσεις ΕΕ-Ασίας

66 • Κοινωνική κρίση και κρίση απασχόλησης στην πανδημία COVID-19 και η απόκριση
της ΕΕ στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και του ΠΔΠ

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2020/2934(RSP)]



 

19:00      Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

 

20:00 - 21:15     Δεύτερη ψηφοφορία
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53 À«««I • ΤΕΒΑ: ειδικά μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης λόγω της COVID-19

Έκθεση: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 όσον αφορά τη
θέσπιση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της COVID-19

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

26 À • Αξιοπρεπής και οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους

Έκθεση: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

Έκθεση σχετικά με την πρόσβαση σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση για
όλους

[2019/2187(INI)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

28 À • Το δικαίωμα στην αποσύνδεση

Έκθεση: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το δικαίωμα στην
αποσύνδεση

[2019/2181(INL)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

70 À • Μεταρρύθμιση του ενωσιακού καταλόγου φορολογικών παραδείσων

Προφορικές ερωτήσεις

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000081/2020 - B9-0001/21)
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Συμβούλιο
Μεταρρύθμιση του ενωσιακού καταλόγου φορολογικών παραδείσων

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000082/2020 - B9-0002/21)
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Επιτροπή
Μεταρρύθμιση του ενωσιακού καταλόγου φορολογικών παραδείσων

[2020/2863(RSP)]

75 • Έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τους διορισμούς του Συμβουλίου στην Ευρωπαϊκή
Εισαγγελία

Δήλωση του Συμβουλίου

[2021/2501(RSP)]

86 • Ψηφοφορία επί προσωρινής συμφωνίας

53 À«««I - ΤΕΒΑ: ειδικά μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης λόγω της COVID-19

Έκθεση: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
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87 • Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

105 • Kim Van Sparrentak (EMPL A9-0247/2020) - Αξιοπρεπής και οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους

106 • Alex Agius Saliba (EMPL A9-0246/2020) - Το δικαίωμα στην αποσύνδεση

107 • Προτάσεις ψηφίσματος - Μεταρρύθμιση του ενωσιακού καταλόγου φορολογικών παραδείσων
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