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Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021



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
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09:00 - 13:00     Συζήτηση

 

13:00 - 14:15     Πρώτη ψηφοφορία
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09:00 - 13:00 Συζήτηση

13:00 - 14:15 Πρώτη ψηφοφορία

15:00 - 20:00 Συζητήσεις

19:00 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

20:00 - 21:15 Δεύτερη ψηφοφορία

20:30 - 23:00 Συζητήσεις

50 • Κατάσταση της Ένωσης

Δήλωση της Προέδρου της Επιτροπής

[2021/2763(RSP)]

94 • Μία και μοναδική ψηφοφορία

43 - Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2021: Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit

Έκθεση: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

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

95 • Ψηφοφορίες επί προσωρινών συμφωνιών

46 À«««I - Επίσημοι έλεγχοι στα ζώα και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης προκειμένου να εξασφαλιστεί η
συμμόρφωση με την απαγόρευση ορισμένων χρήσεων αντιμικροβιακών ουσιών

Έκθεση: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους στα ζώα και στα
προϊόντα ζωικής προέλευσης που εξάγονται στην Ένωση από τρίτες χώρες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η
συμμόρφωση με την απαγόρευση ορισμένων χρήσεων αντιμικροβιακών ουσιών

[COM(2021)0108 - C9-0094/2021 - 2021/0055(COD)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

(Ψηφοφορία: 24/06/2021)

11 À«««I - Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit

Έκθεση: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
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36 À«««I - Οδηγία για τη μπλε κάρτα της ΕΕ

Έκθεση: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

127 • Πρόταση απόρριψης της θέσης του Συμβουλίου

86 À«««II - Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) 2021-2027

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση : Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

96 • Τελικές ψηφοφορίες

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

Έκθεση: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

[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)

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

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

116 • Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

125 • Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 3: κριτήρια για τον καθορισμό των
αντιμικροβιακών που προορίζονται αποκλειστικά για τη θεραπεία ορισμένων λοιμώξεων στον
άνθρωπο

118 • Μία νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας

Έκθεση: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)
[2021/2037(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

119 • Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας

Έκθεση: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)
[2021/2042(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

121 • Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Έκθεση: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)
[2021/0137(NLE)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

122 • 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)
[2019/2186(INI)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων



 

15:00 - 20:00     Συζητήσεις

 

19:00      Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
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123 • Αλιείς για το μέλλον

Έκθεση: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)
[2019/2161(INI)]
Επιτροπή Αλιείας

124 • Σχέδια και δράσεις για την επιτάχυνση της μετάβασης στην καινοτομία χωρίς τη χρήση ζώων στην
έρευνα, τις δοκιμές κανονιστικού χαρακτήρα και την εκπαίδευση

Προτάσεις ψηφίσματος
[2021/2784(RSP)]

61 À • Εφαρμογή των απαιτήσεων της ΕΕ για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών

Έκθεση: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων της ΕΕ για την ανταλλαγή
φορολογικών πληροφοριών: πρόοδος, διδάγματα που αντλήθηκαν και εμπόδια που πρέπει
να ξεπεραστούν

[2020/2046(INI)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

84 • Το σκάνδαλο του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2021/2879(RSP)]

85 À • Ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και περαιτέρω επιδείνωση του κράτους δικαίου
στην Πολωνία

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2021/2880(RSP)]

55 À • Χαρακτηρισμός της έμφυλης βίας ως νέου τομέα εγκληματικότητας που
περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ

Έκθεση: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον χαρακτηρισμό της
έμφυλης βίας ως νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του
άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ

[2021/2035(INL)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων



20:00 - 21:15     Δεύτερη ψηφοφορία
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97 • Μοναδικές ψηφοφορίες

70 ««« - Συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων μεταξύ ΕΕ και Δημοκρατίας του Πράσινου
Ακρωτηρίου

Σύσταση: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εξ ονόματος της Ένωσης της
συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για την
τροποποίηση της συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής στους
πολίτες της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

[05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

68 «««I - Τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2002/465/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ευθυγράμμισή
της με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Έκθεση: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2002/465/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ευθυγράμμισή της
με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

69 «««I - Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας σε ποινικές υποθέσεις: ευθυγράμμιση με τους κανόνες της ΕΕ για την
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Έκθεση: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 2014/41/ΕΕ όσον αφορά την ευθυγράμμισή της με τους κανόνες της ΕΕ για την
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

[COM(2021)0021 - C9-0006/2021 - 2021/0009(COD)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

71 ««« - Συμφωνία ΕΕ - Κορέας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών

Σύσταση: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας σχετικά με
ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών

[05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

99 • Ψηφοφορία επί τροπολογιών

114 • Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) - Χαρακτηρισμός της έμφυλης βίας ως
νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 της
ΣΛΕΕ

98 • Τελικές ψηφοφορίες

83 À - Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 3: κριτήρια για τον καθορισμό των
αντιμικροβιακών που προορίζονται αποκλειστικά για τη θεραπεία ορισμένων λοιμώξεων στον
άνθρωπο

B9-0424/2021

[2021/2718(DEA)]



 

20:30 - 23:00     Συζητήσεις
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21 À - Μία νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας

Έκθεση: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

[2021/2037(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

44 À - Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας

Έκθεση: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

[2021/2042(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Άρθρο 118 του Κανονισμού

54 À« - Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Έκθεση: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις
πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

[COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

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)

[2019/2186(INI)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

34 À - Αλιείς για το μέλλον

Έκθεση: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

[2019/2161(INI)]

Επιτροπή Αλιείας

60 À - Σχέδια και δράσεις για την επιτάχυνση της μετάβασης στην καινοτομία χωρίς τη χρήση ζώων στην
έρευνα, τις δοκιμές κανονιστικού χαρακτήρα και την εκπαίδευση

Προτάσεις ψηφίσματος

ΚΨ B9-0425/2021, B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021,
B9-0432/2021

[2021/2784(RSP)]

(Συζήτηση: 08/07/2021)

64 • Συμβολή της ΕΕ στον μετασχηματισμό των παγκόσμιων συστημάτων τροφίμων για
την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Προφορική ερώτηση

Tomas Tobé, Norbert Lins (O-000043/2021 - B9-0031/21)
Επιτροπή Ανάπτυξης
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Επιτροπή
Συμβολή της ΕΕ στον μετασχηματισμό των παγκόσμιων συστημάτων τροφίμων για την επίτευξη των
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

[2021/2750(RSP)]
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63 • Αντιμετώπιση των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19

Προφορική ερώτηση

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000044/2021 - B9-0032/21)
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Επιτροπή
Aντιμετώπιση των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19

[2021/2734(RSP)]
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