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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 - 12:00     Συζητήσεις
 
Κοινή συζήτηση - Κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ)
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09:00 - 12:00 Συζητήσεις

12:00 - 13:15 Ψηφοφορία

15:00 - 20:00 Συζητήσεις

16:00 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

20:30 - 22:30 Συζητήσεις

84 À«««I • Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να
καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και
το ΕΓΤΑΑ

Έκθεση: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών
σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

(Συζήτηση: 20/10/2020, ψηφοφορία: 23/10/2020)

85 À«««I • Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση

Έκθεση: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου που αφορά τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την
παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

(Συζήτηση: 20/10/2020, ψηφοφορία: 23/10/2020)



 
Τέλος της κοινής συζήτησης

 

12:00 - 13:15     Ψηφοφορία
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86 À«««I • Κοινή γεωργική πολιτική - τροποποίηση του κανονισμού ΚΟΑ και άλλων
κανονισμών

Έκθεση: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ.
1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των
τροφίμων, (ΕΕ) αριθ. 251/2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την
επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων
αμπελοοινικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τον καθορισμό ειδικών μέτρων
για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και (ΕΕ) αριθ.
229/2013 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων για τη γεωργία υπέρ των γεωργικών
προϊόντων και των τροφίμων στα μικρά νησιά του Αιγαίου

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

(Συζήτηση: 20/10/2020, ψηφοφορία: 23/10/2020)

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

147 • Ψηφοφορίες επί προσωρινών συμφωνιών

84 À«««I - Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα
κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ

Έκθεση: Peter Jahr (A8-0200/2019)

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

(Συζήτηση: 20/10/2020, ψηφοφορία: 23/10/2020)

85 À«««I - Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση

Έκθεση: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

(Συζήτηση: 20/10/2020, ψηφοφορία: 23/10/2020)

86 À«««I - Κοινή γεωργική πολιτική - τροποποίηση του κανονισμού ΚΟΑ και άλλων κανονισμών

Έκθεση: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

(Συζήτηση: 20/10/2020, ψηφοφορία: 23/10/2020)

148 • Μοναδικές ψηφοφορίες
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87 «««I - Διαδικασίες αφερεγγυότητας: αντικατάσταση των παραρτημάτων A και Β του κανονισμού

Έκθεση: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
αντικατάσταση των παραρτημάτων A και Β του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 περί των διαδικασιών
αφερεγγυότητας

[COM(2021)0231 - C9-0178/2021 - 2021/0118(COD)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

107 «««I - Ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις: Συνεισφορά της Ένωσης βάσει του ΠΔΠ
για τα έτη 2021 έως 2027

Έκθεση: Riho Terras (A9-0310/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1091 όσον αφορά τη συνεισφορά της Ένωσης για τις ενοποιημένες
στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις βάσει του δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027

[COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)]

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

111 «««I - Συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε
ασφάλιση (PRIIP): έγγραφα βασικών πληροφοριών. Παράταση της μεταβατικής ρύθμισης

Έκθεση: Jonás Fernández (A9-0297/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 όσον αφορά την παράταση της μεταβατικής ρύθμισης
για εταιρείες διαχείρισης, εταιρείες επενδύσεων και πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές για
μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και μη ΟΣΕΚΑ ή πωλούν μερίδια
ΟΣΕΚΑ και μη ΟΣΕΚΑ

[COM(2021)0397 - C9-0326/2021 - 2021/0215(COD)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

110 «««I - Εταιρείες διαχείρισης ορισμένων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ):
χρήση των εγγράφων βασικών πληροφοριών

Έκθεση: Jonás Fernández (A9-0301/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τη χρήση των εγγράφων βασικών πληροφοριών από
εταιρείες διαχείρισης ορισμένων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)

[COM(2021)0399 - C9-0327/2021 - 2021/0219(COD)]

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

82 - Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού: αξιολόγηση και πιθανή μελλοντική πορεία

Έκθεση: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

[2021/2058(INI)]

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

79 À - Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής υποβολής εκθέσεων, παρακολούθησης και ελέγχου

Έκθεση: Maria Grapini (A9-0311/2021)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής υποβολής
εκθέσεων, παρακολούθησης και ελέγχου

[2021/2054(INL)]

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

149 • Ψηφοφορία επί τροπολογιών

158 • Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις κρίσιμες πρώτες ύλες

Έκθεση: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)
[2021/2011(INI)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας



 

15:00 - 20:00     Συζητήσεις
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159 • UŠAKOVS, HOHLMEIER (A9-0295/2021) Η επανεξέταση του δημοσιονομικού κανονισμού εν όψει
της έναρξης ισχύος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027

160 • Μια φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη

Έκθεση: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)
[2021/2013(INI)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

131 • Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης και 22ας
Οκτωβρίου 2021

Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2021/2895(RSP)]

Ένας (1) γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες

143 • Η κατάσταση στη Λευκορωσία και στα σύνορά της με την ΕΕ, καθώς και οι
συνέπειες για την ασφάλεια και οι ανθρωπιστικές επιπτώσεις

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2021/2985(RSP)]

121 • Καταδίκη της αστυνομικής βίας κατά των Ρομά στην ΕΕ

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2021/2907(RSP)]

83 À • Πολιτική και νομοθεσία για τη νόμιμη μετανάστευση

Έκθεση: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την πολιτική και τη
νομοθεσία για τη νόμιμη μετανάστευση

[2020/2255(INL)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

75 • Διαδικασία προϋπολογισμού 2022: κοινό σχέδιο

Έκθεση: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)

Έκθεση σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το οικονομικό έτος 2022, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της
διαδικασίας του προϋπολογισμού

[13911/2021 - C9-0428/2021 -  - 11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]

Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής για τον
προϋπολογισμό



16:00      Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

 

20:30 - 22:30     Συζητήσεις

5 5Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021

699.710/OJ 699.710/OJ

69 À • Πολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 12ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ στη
Γενεύη, 30 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου 2021

Δήλωση της Επιτροπής

[2021/2769(RSP)]

130 • Η κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2021/2974(RSP)]
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