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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



Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 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)

09:45 - 11:00 Πρώτη ψηφοφορία

13:00 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

13:45 - 15:00 Δεύτερη ψηφοφορία

16:30 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

97 À«««I • Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο

Έκθεση: Elena Yoncheva (A8-0392/2016)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010

[COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε προσεχή περίοδο συνόδου

111 À • H κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ,
συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων

B9-0501/2021, ΚΨ B9-0502/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021,
B9-0505/2021, B9-0506/2021

[2021/2905(RSP)]

112 À • Η υπόθεση του Paul Rusesabagina στη Ρουάντα

ΚΨ B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021,
B9-0510/2021, B9-0513/2021, B9-0514/2021

[2021/2906(RSP)]

114 À • Ο νόμος για τις αμβλώσεις στο Τέξας, ΗΠΑ

ΚΨ B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021,
B9-0499/2021

[2021/2910(RSP)]



09:45 - 11:00     Πρώτη ψηφοφορία

 

13:00      Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

 

13:45 - 15:00     Δεύτερη ψηφοφορία

2 2Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021

698.067/OJ 698.067/OJ

140 • Τελικές ψηφοφορίες

43 À - Τραπεζική ένωση – ετήσια έκθεση 2020

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

[2020/2122(INI)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

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)

[2020/2258(INI)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

141 • Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

142 • H κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης
θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων

Προτάσεις ψηφίσματος
[2021/2905(RSP)]

143 • Η υπόθεση του Paul Rusesabagina στη Ρουάντα

Προτάσεις ψηφίσματος
[2021/2906(RSP)]

144 • Ο νόμος για τις αμβλώσεις στο Τέξας, ΗΠΑ

Προτάσεις ψηφίσματος
[2021/2910(RSP)]

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

Προτάσεις ψηφίσματος
[2021/2881(RSP)]

146 • Η ανθρωπιστική κατάσταση στο Τιγκράι

Προτάσεις ψηφίσματος
[2021/2902(RSP)]

147 • Τελικές ψηφοφορίες

111 À - H κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης
θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων

Προτάσεις ψηφίσματος

B9-0501/2021, ΚΨ B9-0502/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021, B9-0505/2021,
B9-0506/2021

[2021/2905(RSP)]



 

16:30      Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

3 3Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021

698.067/OJ 698.067/OJ

112 À - Η υπόθεση του Paul Rusesabagina στη Ρουάντα

Προτάσεις ψηφίσματος

ΚΨ B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021, B9-0510/2021,
B9-0513/2021, B9-0514/2021

[2021/2906(RSP)]

114 À - Ο νόμος για τις αμβλώσεις στο Τέξας, ΗΠΑ

Προτάσεις ψηφίσματος

ΚΨ B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021, B9-0499/2021

[2021/2910(RSP)]

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

Προτάσεις ψηφίσματος

ΚΨ B9-0482/2021, B9-0482/2021, B9-0483/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021, B9-0494/2021,
B9-0496/2021

[2021/2881(RSP)]

108 À - Η ανθρωπιστική κατάσταση στο Τιγκράι

Προτάσεις ψηφίσματος

ΚΨ B9-0484/2021, B9-0484/2021, B9-0486/2021, B9-0487/2021, B9-0489/2021, B9-0492/2021,
B9-0493/2021, B9-0495/2021

[2021/2902(RSP)]
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