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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



Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021

 

 

09:00      Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

 

09:00 - 11:50     Συζητήσεις (ή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)

 

12:00 - 12:30     Πανηγυρική συνεδρίαση

 

12:30 - 13:45     Ψηφοφορία
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09:00 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

09:00 - 11:50 Συζητήσεις (ή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)

12:00 - 12:30 Πανηγυρική συνεδρίαση

12:30 - 13:45 Ψηφοφορία

15:00 - 22:00 Συζητήσεις

19:00 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

71 À«««I • Πράξη για τις ψηφιακές αγορές

Έκθεση: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου που αφορά διεκδικήσιμες και δίκαιες αγορές στον ψηφιακό τομέα (πράξη για
τις ψηφιακές αγορές)

[COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)]

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

51 À«««I • Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022

Έκθεση: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου που αφορά το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022

[COM(2021)0634 - C9-0379/2021 - 2021/0328(COD)]

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

70 • Ομιλία του Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Προέδρου της Γκάνας

121 • Ψηφοφορίες επί προσωρινών συμφωνιών

51 À«««I - Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022

Έκθεση: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

[COM(2021)0634 - C9-0379/2021 - 2021/0328(COD)]

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
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40 À«««I - Κοινές ομάδες έρευνας: ευθυγράμμιση με τους ενωσιακούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα

Έκθεση: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2002/465/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ευθυγράμμισή της
με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

(Ψηφοφορία: 15/09/2021)

41 À«««I - Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας σε ποινικές υποθέσεις: ευθυγράμμιση με τους ενωσιακούς κανόνες για την
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Έκθεση: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 2014/41/ΕΕ όσον αφορά την ευθυγράμμισή της με τους κανόνες της ΕΕ για την
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

[COM(2021)0021 - C9-0006/2021 - 2021/0009(COD)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

(Ψηφοφορία: 15/09/2021)

122 • Τελική ψηφοφορία

46 À - Καταπολέμηση της έμφυλης βίας: βία στο διαδίκτυο

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

[2020/2035(INL)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

123 • Μοναδικές ψηφοφορίες

74 - Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην
Κροατία

Έκθεση: Karlo Ressler (A9-0343/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην
Κροατία σε σχέση με τη σειρά σεισμών που άρχισαν την 28η Δεκεμβρίου 2020

[COM(2021)0963 - C9-0403/2021 - 2021/0359(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

76 - Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση
EGF/2021/003 IT/Porto Canale - Ιταλία

Έκθεση: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους
εργαζόμενους έπειτα από αίτηση της Ιταλίας — EGF/2021/003 IT Porto Canale

[COM(2021)0935 - C9-0399/2021 - 2021/0337(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών
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75 - Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση
EGF/2021/002 IT/Air Italy - Ιταλία

Έκθεση: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021)

Έκθεση σχετίκά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους
εργαζόμενους ύστερα από αίτηση της Ιταλίας — EGF/2021/002 IT/Air Italy

[COM(2021)0936 - C9-0400/2021 - 2021/0338(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

80 - Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση
EGF/2021/004 ES/Aragón automotive - Ισπανία

Έκθεση: Esteban González Pons (A9-0344/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους
εργαζομένους ύστερα από αίτηση της Ισπανίας — EGF/2021/004 ES/Aragón automotive

[COM(2021)0683 - C9-0404/2021 - 2021/0356(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

107 « - Προβλεψιμότητα στα κράτη μέλη και διαδικασίες για την επίλυση διαφορών κατά την απόδοση των
παραδοσιακών ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ

Έκθεση: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0347/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ,
Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 προκειμένου να ενισχυθεί η προβλεψιμότητα στα κράτη μέλη και να
αποσαφηνιστούν οι διαδικασίες για την επίλυση διαφορών κατά την απόδοση των παραδοσιακών ιδίων
πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ

[COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

68 ««« - Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-ΗΠΑ

Σύσταση: Maria Grapini (A9-0335/2021)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της

[15381/2010 - C7-0385/2010 -  - COM(2010)0208 -  - COM(2021)0013 -  - 06385/2021 - C9-0368/2021 -
2010/0112(NLE)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

(Συζήτηση: 24/03/2011, ψηφοφορία: 24/03/2011)

69 ««« - Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Γκαμπόν και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:
πρωτόκολλο εφαρμογής

Σύσταση: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της
αλιείας μεταξύ της Δημοκρατίας της Γκαμπόν και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2021-2026)

[COM(2021)0247 -  - 09172/2021 - C9-0253/2021 - 2021/0127(NLE)]

Επιτροπή Αλιείας

105 «««I - Μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις

Έκθεση: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων και τις διαδικασίες που υποστηρίζουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την
πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών της Ένωσης στις αγορές δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών

[COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD)]

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

(Συζήτηση: 14/01/2014, ψηφοφορία: 15/01/2014)



 

15:00 - 22:00     Συζητήσεις
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124 • Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

127 • Πράξη για τις ψηφιακές αγορές

Έκθεση: Andreas Schwab (A9-0332/2021)
[2020/0374(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

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

Έκθεση: Sandra Pereira (A9-0315/2021)
[2021/2020(INI)]
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

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

Έκθεση: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021)
[2020/2221(INI)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

130 • 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)
[2020/2222(INI)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

131 • Εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Έκθεση: Seán Kelly (A9-0321/2021)
[2021/2077(INI)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

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

Έκθεση: Sven Mikser (A9-0324/2021)
[2020/2001(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

95 À • Η κατάσταση στη Νικαράγουα

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας

[2021/3000(RSP)]

108 À • Η κατάσταση στα ουκρανικά σύνορα και στα υπό ρωσική κατοχή εδάφη της
Ουκρανίας

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας

[2021/3010(RSP)]

36 À • Νέοι προσανατολισμοί για την ανθρωπιστική δράση της ΕΕ

Έκθεση: Norbert Neuser (A9-0328/2021)

Έκθεση σχετικά με τους νέους προσανατολισμούς για την ανθρωπιστική δράση της ΕΕ

[2021/2163(INI)]

Επιτροπή Ανάπτυξης



 

19:00      Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
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21 À • Συνεργασία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στα Δυτικά
Βαλκάνια

Έκθεση: Lukas Mandl (A9-0298/2021)

Έκθεση σχετικά με τη συνεργασία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος
στα Δυτικά Βαλκάνια

[2021/2002(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

31 À • Εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ

Προφορική ερώτηση

Bernd Lange (O-000073/2021 - B9-0044/21)
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Επιτροπή
Εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ

[2021/2885(RSP)]

97 • Αποτελέσματα της παγκόσμιας συνόδου κορυφής για τη διατροφή με σκοπό την
ανάπτυξη (Ιαπωνία, 7-8 Δεκεμβρίου) και η αυξημένη επισιτιστική ανασφάλεια στις
αναπτυσσόμενες χώρες

Δήλωση της Επιτροπής

[2021/2997(RSP)]

47 À • Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα συμμετοχής των εργαζομένων και την
αναθεώρηση της οδηγίας για το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων

Έκθεση: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021)

Έκθεση σχετικά με τη δημοκρατία στην εργασία: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα
δικαιώματα συμμετοχής των εργαζομένων και την αναθεώρηση της οδηγίας για το
ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων

[2021/2005(INI)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
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