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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
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09:00 - 13:00     Συζητήσεις

 

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

13:00 - 14:15 Πρώτη ψηφοφορία

15:00 - 20:00 Συζητήσεις

16:30 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

20:00 - 21:15 Δεύτερη ψηφοφορία

20:30 - 23:00 Συζητήσεις

45 À • Το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ

Έκθεση: Tonino Picula (A9-0250/2021)

Έκθεση σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ

[2021/2038(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

53 À • Η κατάσταση στη Λευκορωσία ένα έτος μετά τις διαδηλώσεις και τη βίαιη
καταστολή τους

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας

[2021/2881(RSP)]

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

116 • Ψηφοφορία επί προσωρινής συμφωνίας

30 À«««I - Περιβάλλον: κανονισμός Århus

Έκθεση: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των
διατάξεων της σύμβασης του Århus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα

[COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(COD)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

(Συζήτηση: 19/05/2021, ψηφοφορία: 20/05/2021)

117 • Μοναδικές ψηφοφορίες

154 À - Πρόταση σχετικά με τη σύσταση αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-ΗΒ και τον
καθορισμό της αριθμητικής της σύνθεσης

B9-0479/2021

[2021/2917(RSO)]
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28 ««« - Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ ΕΕ και Γροιλανδίας, Δανίας

Σύσταση: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αφενός, και της κυβέρνησης της Γροιλανδίας και της κυβέρνησης της Δανίας, αφετέρου, και του
πρωτοκόλλου εφαρμογής της

[COM(2021)0072 -  - 06566/2021 - C9-0154/2021 - 2021/0037(NLE)]

Επιτροπή Αλιείας

27 - Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ ΕΕ και Γροιλανδίας, Δανίας
(ψήφισμα)

Έκθεση: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του
Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα
της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της κυβέρνησης της Γροιλανδίας και της
κυβέρνησης της Δανίας, αφετέρου, και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της

[2021/0037M(NLE)]

Επιτροπή Αλιείας

74 - Πρόταση για την ανανέωση του διορισμού της Julia Laffranque στην επιτροπή που συστάθηκε
δυνάμει του άρθρου 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

B9-0478/2021

[2021/2171(INS)]

107 - Διορισμός του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

Έκθεση: Irene Tinagli (A9-0272/2021)

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση διορισμού του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και
Αγορών (ESMA)

[N9-0058/2021 - C9-0369/2021 - 2021/0902(NLE)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

103 « - Προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή ορισμένων
βιομηχανικών προϊόντων στις Καναρίους Νήσους

Έκθεση: Younous Omarjee (A9-0267/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την προσωρινή αναστολή των
αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων στις
Καναρίους Νήσους

[COM(2021)0392 - C9-0351/2021 - 2021/0209(CNS)]

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

121 • Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

122 • Ο ρόλος της αναπτυξιακής πολιτικής στην αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας στις
αναπτυσσόμενες χώρες, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ατζέντας του 2030

Έκθεση: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)
[2020/2274(INI)]
Επιτροπή Ανάπτυξης

123 • Η τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό δίκαιο και η χρήση της από την αστυνομία και τις δικαστικές
αρχές σε ποινικές υποθέσεις

Έκθεση: Petar Vitanov (A9-0232/2021)
[2020/2016(INI)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

125 • ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) - Ο αντίκτυπος της ενδοσυντροφικής
βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και τα παιδιά



 

15:00 - 20:00     Συζητήσεις
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126 • Πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 2021-2030 – Συστάσεις για τα επόμενα βήματα
προς το «Όραμα μηδενικών απωλειών»

Έκθεση: Elena Kountoura (A9-0211/2021)
[2021/2014(INI)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

127 • Ανασύσταση των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο

Έκθεση: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)
[2019/2178(INI)]
Επιτροπή Αλιείας

151 • Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης
Υγειονομικής Ανάγκης: Διασφάλιση συντονισμένης προσέγγισης εκ μέρους της ΕΕ
για μελλοντικές υγειονομικές κρίσεις και ο σχετικός ρόλος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2021/2916(RSP)]

54 À • Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και τη
Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία

Έκθεση: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)

Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και τη Διευκόλυνση
για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία

[2020/2045(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Ανάπτυξης

Επιτροπή Προϋπολογισμών

46 À • Κατάσταση των ικανοτήτων κυβερνοάμυνας της ΕΕ

Έκθεση: Urmas Paet (A9-0234/2021)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των ικανοτήτων κυβερνοάμυνας της ΕΕ

[2020/2256(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

108 À • Η ανθρωπιστική κατάσταση στο Τιγκράι

Δήλωση της Επιτροπής

[2021/2902(RSP)]

14 À • Αρκτική: ευκαιρίες, ανησυχίες και προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας

Έκθεση: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

Έκθεση σχετικά με την Αρκτική: ευκαιρίες, ανησυχίες και προκλήσεις στον τομέα της
ασφάλειας

[2020/2112(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων



16:30      Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

 

20:00 - 21:15     Δεύτερη ψηφοφορία
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118 • Τελικές ψηφοφορίες

55 À - Ο ρόλος της αναπτυξιακής πολιτικής στην αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας στις
αναπτυσσόμενες χώρες, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ατζέντας του 2030

Έκθεση: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

[2020/2274(INI)]

Επιτροπή Ανάπτυξης

48 À - Η τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό δίκαιο και η χρήση της από την αστυνομία και τις δικαστικές
αρχές σε ποινικές υποθέσεις

Έκθεση: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

[2020/2016(INI)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

47 À - Ο αντίκτυπος της ενδοσυντροφικής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και τα παιδιά

Έκθεση: Έλενα Κουντουρά, Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

[2019/2166(INI)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

50 À - Πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 2021-2030 – Συστάσεις για τα επόμενα βήματα
προς το «Όραμα μηδενικών απωλειών»

Έκθεση: Έλενα Κουντουρά (A9-0211/2021)

[2021/2014(INI)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

42 À - Ανασύσταση των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο

Έκθεση: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

[2019/2178(INI)]

Επιτροπή Αλιείας

101 À - Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: δραστικές ουσίες,
συμπεριλαμβανομένων των chlorotoluron και difenoconazole

B9-0481/2021

[2021/2869(RSP)]

102 À - Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 3 του Κανονισμού: Τεχνικά κριτήρια ελέγχου για
τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι
συμβάλλει σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή στην προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή και για τον προσδιορισμό του κατά πόσον αυτή η οικονομική δραστηριότητα δεν επιβαρύνει
σημαντικά οποιονδήποτε από τους άλλους περιβαλλοντικούς στόχους

B9-0476/2021, B9-0477/2021

[2021/2753(DEA)]

119 • Ψηφοφορία επί τροπολογιών



 

20:30 - 23:00     Συζητήσεις

5 5Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021

698.067/OJ 698.067/OJ

120 • Το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ

Έκθεση: Tonino Picula (A9-0250/2021)
[2021/2038(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

51 • Αξιολόγηση των μέτρων της Ένωσης για τον τουριστικό κλάδο στην ΕΕ ενόψει της
επικείμενης λήξης της θερινής σεζόν

Προφορική ερώτηση

Karima Delli (O-000054/2021 - B9-0036/21)
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Επιτροπή
Αξιολόγηση των μέτρων της Ένωσης για τον τουριστικό κλάδο στην ΕΕ ενόψει της επικείμενης λήξης της
θερινής σεζόν

[2021/2816(RSP)]

41 • Παραπληροφόρηση και ο ρόλος των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης

Προφορική ερώτηση

Raphaël Glucksmann (O-000060/2021 - B9-0038/21)
Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες
τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Επιτροπή
Παραπληροφόρηση και ο ρόλος των κοινωνικών πλατφορμών

[2021/2870(RSP)]
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