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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



Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021

 

 

09:00 - 11:50     Συζητήσεις
 
Κοινή συζήτηση - Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αντίδραση της ΕΕ

στην παγκόσμια αναζωπύρωση της νόσου COVID

 
Τέλος της κοινής συζήτησης

 

12:00 - 12:30     Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ

 

12:30 - 13:45     Ψηφοφορία
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09:00 - 11:50 Συζητήσεις

12:00 - 12:30 Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ

12:30 - 13:45 Ψηφοφορία

15:00 - 22:00 Συζητήσεις

19:00 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

79 • Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης και 17ης
Δεκεμβρίου 2021

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2021/2966(RSP)]

110 • Η αντίδραση της ΕΕ στην παγκόσμια αναζωπύρωση της νόσου COVID-19 και
στην εμφάνιση νέων παραλλαγών του κορονοϊού

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2021/3012(RSP)]

133 • Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

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

Έκθεση: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021)
[2021/2005(INI)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

137 • Τελικές ψηφοφορίες

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

Έκθεση: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

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

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

85 À - 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

33 À - 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

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)

[2020/2222(INI)]

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

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

Έκθεση: Seán Kelly (A9-0321/2021)

[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)

[2020/2001(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

36 À - Νέοι προσανατολισμοί για την ανθρωπιστική δράση της ΕΕ

Έκθεση: Norbert Neuser (A9-0328/2021)

[2021/2163(INI)]

Επιτροπή Ανάπτυξης

21 À - Συνεργασία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στα Δυτικά Βαλκάνια

Έκθεση: Lukas Mandl (A9-0298/2021)

[2021/2002(INI)]

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων



15:00 - 22:00     Συζητήσεις

 

19:00      Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
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154 • Οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμπεριληπτική
γλώσσα

Συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα (άρθρο 162 του Κανονισμού)

[2021/3021(RSP)]

98 • Πορεία των εργασιών όσον αφορά τον ΜΑΑ (μηχανισμός ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2021/2996(RSP)]

112 • Σχέδια για περαιτέρω υπονόμευση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Πολωνία,
ιδίως όσον αφορά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου και τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2021/3014(RSP)]

115 • Η προτεινόμενη απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα για
τα εξωτερικά σύνορα με τη Λευκορωσία βάσει του άρθρου 78 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2021/3017(RSP)]

23 • Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών το 2020

Έκθεση: Gheorghe Falcă (A9-0323/2021)

Έκθεση σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών το 2020

[2021/2019(INI)]

Επιτροπή Αναφορών

113 • Η απάντηση της ΕΕ στη φτώχεια στον τομέα των μεταφορών

Δήλωση της Επιτροπής

[2021/3015(RSP)]

114 • Απολογισμός του Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμων

Δήλωση της Επιτροπής

[2021/3016(RSP)]
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