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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



Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021

 

 

17:00 - 21:30     Συζητήσεις

 
Κοινή συζήτηση - Υγεία και πρόληψη ασθενειών

 
Τέλος της κοινής συζήτησης
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17:00 - 21:30 Συζητήσεις

18:30 - 19:45 Ψηφοφορία

1 • Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

45 À«««I • Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

Έκθεση: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 851/2004
για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

32 À«««I • Σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας

Έκθεση: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για
την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1082/2013/ΕΕ

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

58 À • Δίκαιες συνθήκες εργασίας, δικαιώματα και κοινωνική προστασία για τους
εργαζόμενους σε πλατφόρμα - Νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την
ψηφιακή ανάπτυξη

Έκθεση: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Έκθεση με θέμα τις δίκαιες εργασιακές συνθήκες, τα δικαιώματα και την κοινωνική
προστασία για τους εργαζομένους σε πλατφόρμα, καθώς και τις νέες μορφές
απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη

[2019/2186(INI)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων



Σύντομες παρουσιάσεις των ακόλουθων εκθέσεων:

 

18:30 - 19:45     Ψηφοφορία
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34 À • Αλιείς για το μέλλον

Έκθεση: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Έκθεση σχετικά με τους Αλιείς για το μέλλον: προσέλκυση μιας νέας γενιάς
εργαζομένων στον τομέα της αλιείας και δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις
παράκτιες κοινότητες

[2019/2161(INI)]

Επιτροπή Αλιείας

17 • Η πορεία προς εσωτερικές πλωτές μεταφορές μακράς πνοής στην Ευρώπη

Έκθεση: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

Έκθεση σχετικά με την πορεία προς εσωτερικές πλωτές μεταφορές μακράς πνοής
στην Ευρώπη

[2021/2015(INI)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

12 • Προς μια ισχυρότερη εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ

Έκθεση: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

Έκθεση σχετικά με την πορεία προς μια ισχυρότερη εταιρική σχέση με τις εξόχως
απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης

[2020/2120(INI)]

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

52 • Μια νέα προσέγγιση στη θαλάσσια στρατηγική για τον Ατλαντικό

Έκθεση: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

Έκθεση σχετικά με μια νέα προσέγγιση στη θαλάσσια στρατηγική για τον
Ατλαντικό

[2020/2276(INI)]

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

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

88 • Ψηφοφορία επί προσωρινής συμφωνίας

56 À«««I - Κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών: παράταση διάρκειας ισχύος για ορισμένα είδη

Έκθεση: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με την παράταση της διάρκειας ισχύος των κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών για τα είδη του
γένους Asparagus και τις ομάδες ειδών βολβωδών φυτών / ανθοκομικών ειδών, καρποφόρων θάμνων και
ξυλωδών καλλωπιστικών φυτών

[COM(2021)0036 - C9-0010/2021 - 2021/0019(COD)]

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

48 • Ψηφοφορίες επί των αιτημάτων για διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 163 του Κανονισμού)
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66 À«««I - Παράταση της περιόδου ισχύος για τα πιστοποιητικά ασφάλειας και τις άδειες εκμετάλλευσης των
σιδηροδρομικών επιχειρήσειων που λειτουργούν μέσω της σήραγγας της Μάγχης

Έκθεση:

[COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Αίτημα για διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 163)

87 • Μυστική ψηφοφορία

Ασυλία

78 - Αίτημα για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Guy Verhofstadt

Έκθεση: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)

Έκθεση σχετικά με το αίτημα για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Guy Verhofstadt

[2021/2030(IMM)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

100 • Μοναδικές ψηφοφορίες

53 « - Σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Έκθεση: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και
Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-
ΕΕ»)

[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 -  - 08656/2021 - C9-0189/2021 - 2018/0244(CNS)]

Επιτροπή Ανάπτυξης

(Ψηφοφορία: 31/01/2019)

47 - Δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ στην ΕΕ

Πρόταση ψηφίσματος

B9-0431/2021

[2021/2679(RSP)]

Άρθρο 227
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