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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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11:30 - 13:50     Συζητήσεις
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09:00 - 11:30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

11:30 - 13:50 Συζητήσεις

14:00 - 15:00 ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

15:00 - 22:00 Συζητήσεις

66 À • Ενωσιακή προστασία για παιδιά και νέους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την
Ουκρανία λόγω του πολέμου

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2022/2618(RSP)]

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη.

19 À«««I • Διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές

Έκθεση: Zdzisław Krasnodębski (A9-0269/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές
υποδομές και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013

[COM(2020)0824 - C9-0417/2020 - 2020/0360(COD)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

16 À • Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2023 – Τμήμα III

Έκθεση: Nicolae Ştefănuță (A9-0062/2022)

Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού του 2023, τμήμα III – Επιτροπή

[2021/2226(BUI)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

48 À«««I • Φάρμακα διαθέσιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία, την
Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Μάλτα

Έκθεση: Pascal Canfin

[COM(2021)0997 - C9-0475/2021 - 2021/0431(COD)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

49 À«««I • Υπό έρευνα φάρμακα που διατίθενται στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τη Βόρεια
Ιρλανδία, την Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Μάλτα

Έκθεση: Pascal Canfin

[COM(2021)0998 - C9-0476/2021 - 2021/0432(COD)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
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68 À«««I • Αυξημένη προχρηματοδότηση από τη REACT-EU

Έκθεση:

[COM(2022)0145 - C9-0127/2022 - 2022/0096(COD)]

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

73 À«««I • Εφοδιασμός με φυσικό αέριο

Έκθεση: Cristian-Silviu Buşoi

[COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

63 «««I - Ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια
εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας

Έκθεση: Samira Rafaela, Kira Marie Peter-Hansen (A9-0056/2022)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια
εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας, μέσω της μισθολογικής διαφάνειας και μηχανισμών επιβολής

[COM(2021)0093 - C9-0089/2021 - 2021/0050(COD)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Απόφαση της επιτροπής για δρομολόγηση διαπραγματεύσεων

44 À«««I - Αναθεώρηση του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς στο πλαίσιο του συστήματος
εμπορίας εκπομπών της ΕΕ

Έκθεση: Cyrus Engerer (A9-0045/2022)

[COM(2021)0571 - C9-0325/2021 - 2021/0202(COD)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

18 À«««II - Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση : Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0041/2022)

[13531/1/2021 - C9-0014/2022 - 2017/0113(COD)]

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

10 À - Το μέλλον της αλιείας στη Μάγχη, στη Βόρεια Θάλασσα, στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και στον
Ατλαντικό Ωκεανό

Έκθεση: Manuel Pizarro (A9-0042/2022)

[2021/2016(INI)]

Επιτροπή Αλιείας

26 À - Προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού σε διαδικασίες αστικού, διοικητικού και οικογενειακού
δικαίου

Έκθεση: Adrián Vázquez Lázara (A9-0033/2022)

[2021/2060(INI)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

19 À«««I - Διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές

Έκθεση: Zdzisław Krasnodębski (A9-0269/2021)

[COM(2020)0824 - C9-0417/2020 - 2020/0360(COD)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
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16 À - Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2023 – Τμήμα III

Έκθεση: Nicolae Ştefănuță (A9-0062/2022)

[2021/2226(BUI)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

52 «««I - Ισοδυναμία καλλιεργητικών ελέγχων και ορισμένων σπόρων παραγόμενων στη Βολιβία

Έκθεση: Veronika Vrecionová (A9-0053/2022)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση της απόφασης 2003/17/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της και όσον
αφορά την ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών σιτηρών και
των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών ελαιούχων και κλωστικών φυτών που διενεργούνται στη Βολιβία και
την ισοδυναμία των σπόρων προς σπορά σιτηρών και των σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών
φυτών που παράγονται στη Βολιβία

[COM(2022)0026 - C9-0024/2022 - 2022/0016(COD)]

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

20 - Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2022: προσαρμογή του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου για την περίοδο 2021-2027

Έκθεση: Karlo Ressler (A9-0051/2022)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2022 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 – εγγραφή στον προϋπολογισμό των επιπτώσεων για τον
προϋπολογισμό του 2022 της προσαρμογής του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου σύμφωνα με το άρθρο
7 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027

[06310/2022 - C9-0052/2022 - 2022/0018(BUD)]

Επιτροπή Προϋπολογισμών

62 «««I - Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (κωδικοποίηση)

Έκθεση: Manon Aubry (A9-0080/2022)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το
ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (κωδικοποίηση)

[COM(2020)0739 - C9-0371/2020 - 2020/0329(COD)]

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

61 - Mέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης των υδάτων που προκαλείται από νιτρικά άλατα,
συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων στα διάφορα συστήματα μέτρησης της νιτρορύπανσης στα κράτη
μέλη

Πρόταση ψηφίσματος

B9-0176/2022

[2021/3003(RSP)]

Άρθρο 227

33 • Ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή - Πρόεδρος της Επιτροπής von der Leyen:
Δύο χρόνια μετά, υλοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων

Άρθρο 137 του Κανονισμού

34 • Ώρα των ερωτήσεων (ΑΠ/ΥΕ) - Η ασφάλεια της ΕΕ και η στρατηγική πυξίδα

Άρθρο 137 του Κανονισμού
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55 À • Η κατάσταση στο Αφγανιστάν, και ιδίως η κατάσταση των δικαιωμάτων των
γυναικών

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

[2022/2571(RSP)]

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη.

58 • Έκβαση συνόδου κορυφής ΕΕ-Κίνας (1 Απριλίου 2022)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2022/2590(RSP)]

21 À • Εφαρμογή δράσεων για την αγωγή του πολίτη

Έκθεση: Domènec Ruiz Devesa (A9-0060/2022)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή δράσεων για την αγωγή του πολίτη

[2021/2008(INI)]

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

35 • Αιτιολογήσεις ψήφου
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