
06/10/21 698.067/OJ

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

2019 2024

Έγγραφο συνόδου

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 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



Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021

 

 

09:00      Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

 

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

 

13:00 - 14:45     Πρώτη ψηφοφορία
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09:00 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

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

13:00 - 14:45 Πρώτη ψηφοφορία

15:00 - 20:00 Συζητήσεις

19:00 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

20:00 - 21:45 Δεύτερη ψηφοφορία

20:30 - 21:30 Συζήτηση

110 • Ευρωπαϊκές λύσεις στην αύξηση των τιμών ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τους
καταναλωτές: ο ρόλος της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2021/2904(RSP)]

130 • Τελική ψηφοφορία

45 À - Το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ

Έκθεση: Tonino Picula (A9-0250/2021)

[2021/2038(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

131 • Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

133 • ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) - Έκθεση εφαρμογής
για τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία

134 • Κατάσταση των ικανοτήτων κυβερνοάμυνας της ΕΕ

Έκθεση: Urmas Paet (A9-0234/2021)
[2020/2256(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

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

Έκθεση: Anna Fotyga (A9-0239/2021)
[2020/2112(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

150 • Η προστασία των ατόμων με αναπηρία μέσω αναφορών: διδάγματα που αντλήθηκαν

Έκθεση: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)
[2020/2209(INI)]
Επιτροπή Αναφορών



15:00 - 20:00     Συζητήσεις

 

19:00      Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

 

20:00 - 21:45     Δεύτερη ψηφοφορία
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156 À • Pandora Papers: επιπτώσεις στις προσπάθειες για καταπολέμηση της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2021/2922(RSP)]

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην επόμενη περίοδο συνόδου.

44 À • Μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές
(συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας»)

Έκθεση: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

Έκθεση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τις επιζήμιες φορολογικές
πρακτικές (συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της Ομάδας «Κώδικας
δεοντολογίας»)

[2020/2258(INI)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

148 • Η κατάσταση πραγμάτων σε σχέση με τα υποβληθέντα σχέδια ανάκαμψης του ΜΑΑ
που αναμένουν έγκριση

Δήλωση της Επιτροπής

[2021/2911(RSP)]

43 À • Τραπεζική ένωση – ετήσια έκθεση 2020

Έκθεση: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

Έκθεση σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – ετήσια έκθεση για το 2020

[2020/2122(INI)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

136 • Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

137 • Τραπεζική ένωση – ετήσια έκθεση 2020

Έκθεση: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)
[2020/2122(INI)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

138 • Μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές (συμπεριλαμβανομένης
της μεταρρύθμισης της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας»)

Έκθεση: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)
[2020/2258(INI)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

139 • Τελικές ψηφοφορίες



 

20:30 - 21:30     Συζήτηση
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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)

[2020/2045(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Ανάπτυξης

Επιτροπή Προϋπολογισμών

46 À - Κατάσταση των ικανοτήτων κυβερνοάμυνας της ΕΕ

Έκθεση: Urmas Paet (A9-0234/2021)

[2020/2256(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

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

Έκθεση: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

[2020/2112(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

20 À - Η προστασία των ατόμων με αναπηρία μέσω αναφορών: διδάγματα που αντλήθηκαν

Έκθεση: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

[2020/2209(INI)]

Επιτροπή Αναφορών

109 • Έλλειψη βούλησης του Συμβουλίου να προωθήσει τον ευρωπαϊκό διασυνοριακό
μηχανισμό

Προφορική ερώτηση

Younous Omarjee (O-000061/2021 - B9-0037/21)
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Συμβούλιο
Έλλειψη από το Συμβούλιο βούλησης για την προώθηση ενός ευρωπαϊκού διασυνοριακού μηχανισμού
για την αντιμετώπιση νομικών και διοικητικών εμποδίων

[2021/2886(RSP)]
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