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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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09:00 - 12:00     ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

 

12:00 - 13:50     Συζητήσεις

 

14:00 - 15:00     ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ
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09:00 - 12:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

12:00 - 13:50 Συζητήσεις

14:00 - 15:00 ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

15:00 - 22:00 Συζητήσεις

45 À • Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25ης
Μαρτίου 2022, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων εξελίξεων από τον πόλεμο
στην Ουκρανία και των κυρώσεων της ΕΕ εναντίον της Ρωσίας και της υλοποίησης
αυτών

Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2022/2560(RSP)]

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη.

46 À«««I • Πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων

Έκθεση: Angelika Niebler (A9-0248/2021)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση δεδομένων (Πράξη για τη
διακυβέρνηση δεδομένων)

[COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

11 À • Παγκόσμια προσέγγιση στην έρευνα και την καινοτομία: Η στρατηγική της
Ευρώπης για τη διεθνή συνεργασία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο

Προφορική ερώτηση

Cristian-Silviu Buşoi (O-000013/2022 - B9-0011/22)
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Επιτροπή
Παγκόσμια προσέγγιση στην έρευνα και την καινοτομία: η στρατηγική της Ευρώπης για τη διεθνή
συνεργασία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο

[2021/3001(RSP)]

46 À«««I - Πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων

Έκθεση: Angelika Niebler (A9-0248/2021)

[COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD)]

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

11 À - Παγκόσμια προσέγγιση στην έρευνα και την καινοτομία: Η στρατηγική της Ευρώπης για τη διεθνή
συνεργασία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο

Προτάσεις ψηφίσματος

B9-0174/2022

[2021/3001(RSP)]



 

15:00 - 22:00     Συζητήσεις
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64 À - Εφαρμογή της πολιτικής συνοχής 2021-2027

Προτάσεις ψηφίσματος

B9-0173/2022

[2022/2527(RSP)]

(Συζήτηση: 07/03/2022)

21 À - Εφαρμογή δράσεων για την αγωγή του πολίτη

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

[2021/2008(INI)]

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

74 À - Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένη
σόγια MON 87769 × MON 89788

Προτάσεις ψηφίσματος

B9-0178/2022

[2022/2566(RSP)]

72 • Συνεργασία και ομοιότητες καθεστώτος Πούτιν και ακροδεξιών και αποσχιστικών
κινημάτων στην Ευρώπη

Συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα (άρθρο 162 του Κανονισμού)

[2022/2626(RSP)]

51 • Εν εξελίξει ακροάσεις δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ όσον αφορά την
Πολωνία και την Ουγγαρία

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2022/2569(RSP)]

56 • Παραβιάσεις του δικαιώματος στο άσυλο και της αρχής της μη επαναπροώθησης σε
κράτη μέλη της ΕΕ

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2022/2588(RSP)]

25 À« • Μηχανισμός αξιολόγησης Σένγκεν

Έκθεση: Sara Skyttedal (A9-0054/2022)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση και
τη λειτουργία μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της
εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1053/2013

[COM(2021)0278 - C9-0349/2021 - 2021/0140(CNS)]

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων



Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού)
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69 À • Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα,
συμπεριλαμβανομένης της δίωξης θρησκευτικών μειονοτήτων

ΚΨ B9-0183/2022, B9-0183/2022, B9-0184/2022, B9-0193/2022, B9-0194/2022,
B9-0195/2022, B9-0196/2022

[2022/2620(RSP)]

70 À • Η κατάσταση του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη
Δημοκρατία της Γουατεμάλας

B9-0179/2022, B9-0180/2022, ΚΨ B9-0182/2022, B9-0182/2022, B9-0187/2022,
B9-0190/2022, B9-0191/2022

[2022/2621(RSP)]

71 À • Αυξανόμενη καταστολή στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης
Alexey Navalny

ΚΨ B9-0181/2022, B9-0181/2022, B9-0185/2022, B9-0186/2022, B9-0188/2022,
B9-0192/2022, B9-0214/2022

[2022/2622(RSP)]

40 • Αιτιολογήσεις ψήφου
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