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Πέμπτη 16 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



Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 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)

09:30 - 10:45 Πρώτη ψηφοφορία

13:00 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

13:45 - 15:00 Δεύτερη ψηφοφορία

14:30 - 16:30 Συζήτηση

16:30 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

74 • Κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και κράτος δικαίου

Προφορική ερώτηση

Juan Fernando López Aguilar (O-000057/2021 - B9-0034/21)
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Επιτροπή
Κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και κράτος δικαίου

[2021/2868(RSP)]

75 À • Κυβερνητικά μέτρα καταστολής εναντίον διαδηλώσεων και πολιτών στην
Κούβα

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À • Η υπόθεση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021,
B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À • Η κατάσταση στο προσφυγικό στρατόπεδο της Kakuma στην Κένυα

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021,
B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]



09:30 - 10:45     Πρώτη ψηφοφορία
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103 • Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

104 • Κυβερνητικά μέτρα καταστολής εναντίον διαδηλώσεων και πολιτών στην Κούβα

Προτάσεις ψηφίσματος
[2021/2872(RSP)]

105 • Η υπόθεση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα

Προτάσεις ψηφίσματος
[2021/2873(RSP)]

106 • Η κατάσταση στο προσφυγικό στρατόπεδο της Kakuma στην Κένυα

Προτάσεις ψηφίσματος
[2021/2874(RSP)]

107 • Εφαρμογή των απαιτήσεων της ΕΕ για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών

Έκθεση: Sven Giegold (A9-0193/2021)
[2020/2046(INI)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

108 • Η κατάσταση στο Αφγανιστάν

Προτάσεις ψηφίσματος
[2021/2877(RSP)]

109 • Η κατάσταση στον Λίβανο

Προτάσεις ψηφίσματος
[2021/2878(RSP)]

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

Προτάσεις ψηφίσματος
[2021/2880(RSP)]

111 • Ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με τη σύσταση
ανεξάρτητου ευρωπαϊκού φορέα δεοντολογίας

Έκθεση: Daniel Freund (A9-0260/2021)
[2020/2133(INI)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

102 • Τελική ψηφοφορία

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)

[2021/2035(INL)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων



13:00      Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

 

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

75 À - Κυβερνητικά μέτρα καταστολής εναντίον διαδηλώσεων και πολιτών στην Κούβα

Προτάσεις ψηφίσματος

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À - Η υπόθεση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα

Προτάσεις ψηφίσματος

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À - Η κατάσταση στο προσφυγικό στρατόπεδο της Kakuma στην Κένυα

Προτάσεις ψηφίσματος

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]

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

Έκθεση: Sven Giegold (A9-0193/2021)

[2020/2046(INI)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

81 À - Η κατάσταση στο Αφγανιστάν

Προτάσεις ψηφίσματος

B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021

[2021/2877(RSP)]

82 À - Η κατάσταση στον Λίβανο

Προτάσεις ψηφίσματος

B9-0464/2021, B9-0465/2021, B9-0466/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021, B9-0470/2021

[2021/2878(RSP)]

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

Προτάσεις ψηφίσματος

B9-0461/2021, B9-0463/2021

[2021/2880(RSP)]

29 À - Ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με τη σύσταση
ανεξάρτητου ευρωπαϊκού φορέα δεοντολογίας

Έκθεση: Daniel Freund (A9-0260/2021)

Έκθεση σχετικά με την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ με τη
σύσταση ανεξάρτητου φορέα δεοντολογίας της ΕΕ

[2020/2133(INI)]

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων



14:30 - 16:30     Συζήτηση

 

16:30      Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
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62 À • Διαφάνεια στην ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη, την αγορά και τη διανομή εμβολίων
κατά της νόσου COVID-19

Προφορική ερώτηση

Dolors Montserrat (O-000046/2021 - B9-0033/21)
Επιτροπή Αναφορών
Επιτροπή
Διαφάνεια στην ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη, την αγορά και τη διανομή εμβολίων κατά της νόσου
COVID-19

[2021/2678(RSP)]

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο
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