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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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17:00 - 22:00 Συζητήσεις

18:30 - 19:45 Ψηφοφορία

1 • Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

99 • Η 30ή επέτειος της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης και η σημασία της για το
μέλλον της Ρωσίας και της Ευρώπης

Δήλωση του Προέδρου

[2021/2995(RSP)]

Ένας (1) γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες

46 À • Καταπολέμηση της έμφυλης βίας: βία στο διαδίκτυο

Έκθεση: Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Sylwia Spurek (A9-0338/2021)

Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της έμφυλης
βίας: βία στο διαδίκτυο

[2020/2035(INL)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

85 À • Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 2018-
2020

Έκθεση: Sandra Pereira (A9-0315/2021)

Έκθεση σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
την περίοδο 2018-2020

[2021/2020(INI)]

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

83 À«««II • Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση : Tiemo Wölken (A9-0334/2021)

Σύσταση για τη δεύτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου που αφορά την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και την τροποποίηση της
οδηγίας 2011/24/ΕΕ

[10531/3/2021 - C9-0422/2021 - 2018/0018(COD)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων



Σύντομες παρουσιάσεις των ακόλουθων εκθέσεων:

 

18:30 - 19:45     Ψηφοφορία

2 2Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021

702.619/OJ 702.619/OJ

33 À • Ο αντίκτυπος του οργανωμένου εγκλήματος στους ιδίους πόρους της ΕΕ και
στην κατάχρηση των ενωσιακών κονδυλίων

Έκθεση: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021)

Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο του οργανωμένου εγκλήματος στους ιδίους
πόρους της ΕΕ και στην κατάχρηση των ενωσιακών κονδυλίων, με ιδιαίτερη έμφαση
στην επιμερισμένη διαχείριση από την άποψη του λογιστικού και λοιπού ελέγχου

[2020/2221(INI)]

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

32 À • Αποφυγή της διαφθοράς, των παράτυπων δαπανών και της κατάχρησης των
ενωσιακών και εθνικών κονδυλίων όσον αφορά τα ταμεία έκτακτης ανάγκης
και τους τομείς δαπανών που αφορούν τη διαχείριση κρίσεων

Έκθεση: Michèle Rivasi (A9-0320/2021)

Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της
διαφθοράς, των παράτυπων δαπανών και της κατάχρησης των ενωσιακών και
εθνικών κονδυλίων όσον αφορά τα ταμεία έκτακτης ανάγκης και τους τομείς
δαπανών που αφορούν τη διαχείριση κρίσεων

[2020/2222(INI)]

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

82 À • Εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Έκθεση: Seán Kelly (A9-0321/2021)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των
κτιρίων

[2021/2077(INI)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

10 À • Προκλήσεις και προοπτικές για τα πολυμερή καθεστώτα ελέγχου των όπλων
μαζικής καταστροφής και αφοπλισμού

Έκθεση: Sven Mikser (A9-0324/2021)

Έκθεση σχετικά με τις προκλήσεις και τις προοπτικές για τα πολυμερή καθεστώτα
ελέγχου των όπλων μαζικής καταστροφής και αφοπλισμού

[2020/2001(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

92 • Αγορεύσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 172 του Κανονισμού)

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

91 • Ψηφοφορίες επί των αιτημάτων για εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπείγοντος (άρθρο 163 του
Κανονισμού)
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103 À«««I • Μεταβατικές διατάξεις για ορισμένα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά
προϊόντα και αναβολή της εφαρμογής των απαιτήσεων για τα εσωτερικά
τεχνολογικά προϊόντα

Έκθεση:

[COM(2021)0627 - C9-0381/2021 - 2021/0323(COD)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

119 • Ψηφοφορία επί τροπολογιών

125 • Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Sylwia Spurek (LIBE/FEMM A9-0338/2021) - Καταπολέμηση της
έμφυλης βίας: βία στο διαδίκτυο

120 • Μία και μοναδική ψηφοφορία

78 «««I - Δασμολογική ποσόστωση της Ένωσης για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας από την Παραγουάη

Έκθεση: Jordi Cañas (A9-0333/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/216 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τη δασμολογική ποσόστωση της Ένωσης για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας από την Παραγουάη

[COM(2021)0313 - C9-0228/2021 - 2021/0146(COD)]

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
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