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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 29 Απριλίου 2021

 

 

09:00      Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

 

09:00 - 13:00     Συζητήσεις (ή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)

 

Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού)
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09:00 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

09:00 - 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

14:30 - 16:30 Συζητήσεις

16:30 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

149 À«««II • Πρόγραμμα της Ένωσης για την καταπολέμηση της απάτης 2021-2027

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση : Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση ενόψει της έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος της Ένωσης για την καταπολέμηση της
απάτης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 250/2014

[05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)]

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

153 À«««II • Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση : Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1092

[06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

183 À • Πανδημία COVID-19 στη Λατινική Αμερική

B9-0238/2021, ΚΨ B9-0239/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021,
B9-0242/2021, B9-0243/2021

[2021/2645(RSP)]

184 À • Βολιβία και η σύλληψη της τέως προέδρου Jeanine Añez και άλλων
αξιωματούχων

ΚΨ B9-0244/2021, B9-0244/2021, ΚΨ B9-0245/2021, B9-0245/2021,
B9-0246/2021, B9-0247/2021, B9-0248/2021, B9-0249/2021

[2021/2646(RSP)]



 

09:45 - 11:00     Πρώτη ψηφοφορία
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185 À • Νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν, και ιδίως η υπόθεση των Shagufta
Kausar και Shafqat Emmanuel

B9-0253/2021, ΚΨ B9-0254/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021,
B9-0257/2021, B9-0258/2021, B9-0259/2021

[2021/2647(RSP)]

180 • Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

216 • Πανδημία COVID-19 στη Λατινική Αμερική

Προτάσεις ψηφίσματος
[2021/2645(RSP)]

217 • Βολιβία και η σύλληψη της τέως προέδρου Jeanine Añez και άλλων αξιωματούχων

Προτάσεις ψηφίσματος
[2021/2646(RSP)]

218 • Νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν, και ιδίως η υπόθεση των Shagufta Kausar και Shafqat
Emmanuel

Προτάσεις ψηφίσματος
[2021/2647(RSP)]

181 • Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό
έτος 2022

Έκθεση: Damian Boeselager (A9-0145/2021)
[2020/2264(BUI)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών

219 • Ρωσία, η υπόθεση του Alexei Navalny, στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα της Ουκρανίας και
ρωσική επίθεση στην Τσεχική Δημοκρατία

Προτάσεις ψηφίσματος
[2021/2642(RSP)]

220 • 5η επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία

Προτάσεις ψηφίσματος
[2021/2643(RSP)]

221 • Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά

Προτάσεις ψηφίσματος
[2021/2605(RSP)]

240 • Προσβασιμότητα και οικονομική προσιτότητα των διαγνωστικών ελέγχων Covid

Προτάσεις ψηφίσματος
[2021/2654(RSP)]

60 À«««II - Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση : Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

[12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού



 

13:00      Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

 

13:45 - 15:00     Δεύτερη ψηφοφορία
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153 À«««II - Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση : Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

[06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

246 • Μία και μοναδική ψηφοφορία

160 « - Διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, όσον αφορά το περιεχόμενο
των ηλεκτρονικών μητρώων

Έκθεση: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 389/2012 για την διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, όσον αφορά
το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μητρώων

[COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

182 • Τελικές ψηφοφορίες

183 À - Πανδημία COVID-19 στη Λατινική Αμερική

Προτάσεις ψηφίσματος

B9-0238/2021, ΚΨ B9-0239/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021,
B9-0243/2021

[2021/2645(RSP)]

184 À - Βολιβία και η σύλληψη της τέως προέδρου Jeanine Añez και άλλων αξιωματούχων

Προτάσεις ψηφίσματος

ΚΨ B9-0244/2021, B9-0244/2021, ΚΨ B9-0245/2021, B9-0245/2021, B9-0246/2021, B9-0247/2021,
B9-0248/2021, B9-0249/2021

[2021/2646(RSP)]

185 À - Νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν, και ιδίως η υπόθεση των Shagufta Kausar και Shafqat
Emmanuel

Προτάσεις ψηφίσματος

B9-0253/2021, ΚΨ B9-0254/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021,
B9-0258/2021, B9-0259/2021

[2021/2647(RSP)]

34 À - Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό
έτος 2022

Έκθεση: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2022 -
Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

[2020/2264(BUI)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών



 

14:30 - 16:30     Συζητήσεις

4 4Πέμπτη 29 Απριλίου 2021

690.962/OJ 690.962/OJ

177 À - Ρωσία, η υπόθεση του Alexei Navalny, στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα της Ουκρανίας και
ρωσική επίθεση στην Τσεχική Δημοκρατία

Προτάσεις ψηφίσματος

B9-0235/2021, ΚΨ B9-0236/2021, B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021, B9-0251/2021,
B9-0252/2021

[2021/2642(RSP)]

178 À - 5η επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία

Προτάσεις ψηφίσματος

ΚΨ B9-0227/2021, B9-0227/2021, B9-0228/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021, B9-0231/2021,
B9-0232/2021

[2021/2643(RSP)]

176 À - Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά

Προτάσεις ψηφίσματος

B9-0220/2021

[2021/2605(RSP)]

237 À - Προσβασιμότητα και οικονομική προσιτότητα των διαγνωστικών ελέγχων Covid

Προτάσεις ψηφίσματος

B9-0233/2021, B9-0234/2021

[2021/2654(RSP)]

162 À - Σχέσεις ΕΕ-Ινδίας

Έκθεση: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

[2021/2023(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Άρθρο 118 του Κανονισμού

223 • Τελικές ψηφοφορίες επί των ψηφισμάτων για τη χορήγηση απαλλαγής

224 • 52 ψηφίσματα για τη χορήγηση απαλλαγής

150 À«««II • Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση : Valter Flego (A9-0119/2021)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη και την κατάργηση της
απόφασης (ΕΕ) 2015/2240

[06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας



 

16:30      Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
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151 À«««II • Πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) 2021-2027

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση : Nils Torvalds (A9-0130/2021)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση όσον αφορά την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα
(LIFE) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013

[06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
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