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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:
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

À = Προθεσμίες κατάθεσης ´ = Προθεσμίες εφόσον ζητηθεί 6 = Κείμενο που δεν εγκρίθηκε ακόμη, προθεσμίες
ενδεχομένως

1
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12:00 - 12:30
133
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Συζητήσεις
Πανηγυρική συνεδρίαση
Ψηφοφορία
Συζητήσεις
Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
Συζητήσεις

Συζητήσεις
• Αποτελέσματα της COP26 στη Γλασκώβη
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2021/2975(RSP)]
Πανηγυρική συνεδρίαση
• Ομιλία της κ. Sviatlana Tsikhanouskaya
Ψηφοφορία

150

• Γενικός προϋπολογισμός

75

- Διαδικασία προϋπολογισμού 2022: κοινό σχέδιο
Έκθεση: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)
[13911/2021 - C9-0428/2021 - - 11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]
Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό

94

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2021: Ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες στην
Τουρκία
Έκθεση: Pierre Larrouturou (A9-0327/2021)
Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2021 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 – Ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες στην Τουρκία
[12444/2021 - C9-0380/2021 - 2021/0226(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών

108

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2021: Πρόσθετες δόσεις εμβολίων σε χώρες χαμηλού και
χαμηλότερου μέσου εισοδήματος, ενίσχυση του UCPM και άλλες προσαρμογές των δαπανών και των
εσόδων
Έκθεση: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)
Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2021 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - Πρόσθετες δόσεις εμβολίων σε χώρες χαμηλού και
χαμηλότερου μέσου εισοδήματος, ενίσχυση του UCPM και άλλες προσαρμογές των δαπανών και των
εσόδων
[14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών

151

• Τελικές ψηφοφορίες
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73

À

- Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις κρίσιμες πρώτες ύλες
Έκθεση: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)
[2021/2011(INI)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

78

À

- Η επανεξέταση του δημοσιονομικού κανονισμού εν όψει της έναρξης ισχύος του πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027
Έκθεση: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)
[2021/2162(INI)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

71

À

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

152

• Ψηφοφορία επί τροπολογιών

161

• Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση

2

EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Ισπανία
Έκθεση: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)
[2021/0316(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών

162

• Πολιτική και νομοθεσία για τη νόμιμη μετανάστευση
Έκθεση: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)
[2020/2255(INL)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

163

• Δημιουργία ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής ασφάλισης για τη βελτίωση της ψηφιακής επιβολής των
δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και μιας δίκαιης κινητικότητας
Πρόταση ψηφίσματος
[2021/2620(RSP)]

164

• Πολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 12ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ στη Γενεύη, 30
Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου 2021
Πρόταση ψηφίσματος
[2021/2769(RSP)]

15:00 - 20:00

Συζητήσεις

117

• Ο ρόλος της ΕΕ στην καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19: Πώς θα εμβολιαστεί
ολόκληρος ο κόσμος
Συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα (άρθρο 162 του Κανονισμού)
[2021/2926(RSP)]

135

• Η κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης
Δήλωση της Επιτροπής
[2021/2976(RSP)]
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136 À

16:30

• Τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου στη Σλοβενία, ιδίως ο
καθυστερημένος διορισμός εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2021/2978(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο
Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

20:30 - 22:00

Συζητήσεις

124

• Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά των σπάνιων νόσων
Δήλωση της Επιτροπής
[2021/2940(RSP)]

113

• Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2020
[2021/2929(RSP)]
Παρουσία του Klaus-Heiner Lehne, Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
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