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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



Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021

 

 

08:30      Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

 

08:30 - 13:00     Συζητήσεις (ή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)

 
Κοινή συζήτηση - Ισότητα των φύλων

 
Τέλος της κοινής συζήτησης
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08:30 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

08:30 - 13:00 Συζητήσεις (ή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)

09:45 - 11:00 Πρώτη ψηφοφορία

13:00 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

13:45 - 15:00 Δεύτερη ψηφοφορία

16:30 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

78 À • Μετριασμός των επιπτώσεων των σεισμών στην Κροατία

Δήλωση της Επιτροπής

[2021/2504(RSP)]

38 À • Η διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από
αυτή

Έκθεση: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

Έκθεση σχετικά με τη διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19
και έπειτα από αυτή

[2020/2121(INI)]

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

39 À • Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων

Έκθεση: Maria Noichl (A9-0234/2020)

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων

[2019/2169(INI)]

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

40 À • Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: συμμετοχή των
γυναικών στην ψηφιακή οικονομία

Έκθεση: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

Έκθεση σχετικά με τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων:
συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία

[2019/2168(INI)]

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων



Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού)

 

09:45 - 11:00     Πρώτη ψηφοφορία
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81 À • Η καταστολή της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στο Χονγκ Κονγκ

B9-0066/2021, B9-0067/2021, B9-0068/2021, B9-0069/2021, B9-0070/2021,
B9-0071/2021, B9-0087/2021

[2021/2505(RSP)]

80 À • Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, ειδικότερα η
περίπτωση του Selahattin Demirtas και άλλων κρατουμένων συνείδησης

B9-0072/2021, B9-0073/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, B9-0083/2021,
B9-0084/2021, B9-0086/2021

[2021/2506(RSP)]

79 À • Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, ειδικότερα η
περίπτωση των Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy και  Le Huu Minh Tuan,
δημοσιογράφων για θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα

B9-0075/2021, B9-0076/2021, B9-0077/2021, B9-0078/2021, B9-0079/2021,
B9-0081/2021, B9-0082/2021

[2021/2507(RSP)]

88 • Τελικές ψηφοφορίες

68 À - Συνδεσιμότητα και σχέσεις ΕΕ-Ασίας

Έκθεση: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

[2020/2115(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

91 • Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

108 • Caroline Roose (PECH A9-0264/2020) - Μέτρα για την προώθηση της αποκατάστασης των
ιχθυαποθεμάτων πέραν της ΜΒΑ

118 • Προτάσεις ψηφίσματος - Η σύλληψη του Alexei Navalny

103 • Προτάσεις ψηφίσματος - Οι τελευταίες εξελίξεις στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας

110 • Frances Fitzgerald (FEMM A9-0229/2020) - Η διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης
COVID-19 και έπειτα από αυτή

111 • Maria Noichl (FEMM A9-0234/2020) - Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων

113 • Προτάσεις ψηφίσματος - Η καταστολή της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στο Χονγκ Κονγκ

114 • Προτάσεις ψηφίσματος - Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, ειδικότερα η
περίπτωση του Selahattin Demirtas και άλλων κρατουμένων συνείδησης

115 • Προτάσεις ψηφίσματος - Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, ειδικότερα η
περίπτωση των Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy και  Le Huu Minh Tuan, δημοσιογράφων για
θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα



13:00      Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

 

13:45 - 15:00     Δεύτερη ψηφοφορία
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89 • Τελικές ψηφοφορίες

69 À - Μέτρα για την προώθηση της αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων πέραν της ΜΒΑ

Έκθεση: Caroline Roose (A9-0264/2020)

[2019/2162(INI)]

Επιτροπή Αλιείας

117 À - Η σύλληψη του Alexei Navalny

Προτάσεις ψηφίσματος

B9-0090/2021, B9-0091/2021, B9-0092/2021, B9-0093/2021, B9-0094/2021, B9-0095/2021

[2021/2513(RSP)]

82 À - Οι τελευταίες εξελίξεις στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας

Προτάσεις ψηφίσματος

ΚΨ B9-0056/2021, B9-0056/2021, B9-0060/2021, B9-0062/2021, B9-0064/2021, B9-0065/2021

[2021/2508(RSP)]

26 À - Αξιοπρεπής και οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους

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

[2019/2187(INI)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

28 À - Το δικαίωμα στην αποσύνδεση

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

[2019/2181(INL)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

70 À - Μεταρρύθμιση του ενωσιακού καταλόγου φορολογικών παραδείσων

Προτάσεις ψηφίσματος

B9-0052/2021

[2020/2863(RSP)]

78 À - Μετριασμός των επιπτώσεων των σεισμών στην Κροατία

Προτάσεις ψηφίσματος

ΚΨ B9-0057/2021, B9-0057/2021, B9-0058/2021, B9-0059/2021, B9-0061/2021, B9-0063/2021

[2021/2504(RSP)]

38 À - Η διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή

Έκθεση: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

[2020/2121(INI)]

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

39 À - Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων

Έκθεση: Maria Noichl (A9-0234/2020)

[2019/2169(INI)]

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων



 

16:30      Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
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40 À - Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή
οικονομία

Έκθεση: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

[2019/2168(INI)]

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

81 À - Η καταστολή της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στο Χονγκ Κονγκ

Προτάσεις ψηφίσματος

B9-0066/2021, B9-0067/2021, B9-0068/2021, B9-0069/2021, B9-0070/2021, B9-0071/2021, B9-0087/2021

[2021/2505(RSP)]

80 À - Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, ειδικότερα η περίπτωση του Selahattin
Demirtas και άλλων κρατουμένων συνείδησης

Προτάσεις ψηφίσματος

B9-0072/2021, B9-0073/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, B9-0083/2021, B9-0084/2021, B9-0086/2021

[2021/2506(RSP)]

79 À - Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, ειδικότερα η περίπτωση των Pham Chi
Dung, Nguyen Tuong Thuy και  Le Huu Minh Tuan, δημοσιογράφων για θέματα σχετικά με τα
ανθρώπινα δικαιώματα

Προτάσεις ψηφίσματος

B9-0075/2021, B9-0076/2021, B9-0077/2021, B9-0078/2021, B9-0079/2021, B9-0081/2021, B9-0082/2021

[2021/2507(RSP)]
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