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Τρέχουσες εργασίες

Μεταφορά πιστώσεων INFO 01/2018 - Τμήμα III - Επιτροπή
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
Επί της ουσίας

2018/2242(GBD)
BUDG

Κυκλοφορία στην αγορά και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Andrejs MAMIKINS [S&D]

2018/0103(COD)
LIBE

Επί της ουσίας
Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 3/2017 - ΕΥΕΔ
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
Επί της ουσίας

2017/2267(GBD)
BUDG

Η κατάσταση στην Ουγγαρία (σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
17ης Μαΐου 2017)
Διαδικασία νομοθετικής πρωτοβουλίας
Judith SARGENTINI [Verts/ALE]

2017/2131(INL)
LIBE

Επί της ουσίας
Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 8/2016 - Επιτροπή των Περιφερειών
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
Επί της ουσίας

2016/2287(GBD)
BUDG

Μεταφορά πιστώσεων, προϋπολογισμός 2016 - Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
Επί της ουσίας

2016/2207(GBD)
BUDG

Κοινοποίηση σχετικά με την υποβολή οικοδομικού σχεδίου (επέκταση γραφείων) εκ μέρους
του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
Επί της ουσίας

2016/2091(GBD)
BUDG

Μεταφορά πιστώσεων, προϋπολογισμός 2015 - Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ
(ESA)
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
Επί της ουσίας

2015/2333(GBD)
BUDG

Μεταφορά πιστώσεων προϋπολογισμού 2015 - Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ΑΑ)
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
Επί της ουσίας

2015/2314(GBD)
BUDG

Ενοικίαση γραφείων για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα - ΕΥΕΔ
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες

2015/2308(GBD)
BUDG

2

Service européen pour l'action extérieure - Proposition d'établissement de l'UE en Somalie
(Article 203)
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων

2015/2300(GBD)

Επί της ουσίας

BUDG

Μεταφορά πιστώσεων 1/2015 - Υπηρεσία του BEREC
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων

2015/2145(GBD)

Επί της ουσίας

BUDG

Μεταφορά πιστώσεων 2/2014 - Υπηρεσία του BEREC (Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών
Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες)
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων

2015/2030(GBD)

Επί της ουσίας

BUDG

Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2020/0901(NLE)

Irene TINAGLI [S&D]

ECON

Επί της ουσίας
Κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση ορισμένων γλωσσικών εκδόσεων του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1253/2014 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού
σχεδιασμού μονάδων εξαερισμού
Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο

2020/2517(RPS)

Επί της ουσίας

ENVI

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με ορισμένους λεπτομερείς κανόνες παραγωγής για τα βιολογικά προϊόντα
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση

2020/2516(DEA)

Επί της ουσίας

AGRI

Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες και θέματα που τίθενται σχετικά με τα θεμελιώδη
δικαιώματα
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας

2020/2022(INI)

Επί της ουσίας

LIBE

Προς μια πιο βιώσιμη ενιαία αγορά για επιχειρήσεις και καταναλωτές
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας

2020/2021(INI)

David CORMAND [Verts/ALE]

IMCO

Επί της ουσίας
Ενίσχυση της ενιαίας αγοράς: το μέλλον της ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Morten LØKKEGAARD [Renew]

2020/2020(INI)
IMCO

Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες

3

Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: προσαρμογή των κανόνων εμπορικού και αστικού
δικαίου σε εμπορικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο
Διαδικασία νομοθετικής πρωτοβουλίας

2020/2019(INL)

Tiemo WÖLKEN [S&D]

JURI

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία
Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς
Διαδικασία νομοθετικής πρωτοβουλίας

2020/2018(INL)

Alex AGIUS SALIBA [S&D]

IMCO

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία
Η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον οπτικοακουστικό τομέα
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας

2020/2017(INI)

Sabine VERHEYEN [PPE]

CULT

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία
Η τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό δίκαιο και η χρήση της από την αστυνομία και τις
δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας

2020/2016(INI)

Επί της ουσίας

LIBE

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας

2020/2015(INI)

Stéphane SÉJOURNÉ [Renew]

JURI

Επί της ουσίας
Καθεστώς αστικής ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη
Διαδικασία νομοθετικής πρωτοβουλίας

2020/2014(INL)

Επί της ουσίας

JURI

Τεχνητή νοημοσύνη: ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου στον βαθμό
που επηρεάζεται η ΕΕ στους τομείς της πολιτικής και στρατιωτικής χρήσης και της κρατικής
εξουσίας εκτός του πεδίου της ποινικής δικαιοσύνης
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας

2020/2013(INI)

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

JURI

Πλαίσιο δεοντολογικών πτυχών της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών
τεχνολογιών
Διαδικασία νομοθετικής πρωτοβουλίας

2020/2012(INL)

Ibán GARCÍA DEL BLANCO [S&D]

JURI

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία
Έκθεση για την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά:
καταπολέμηση των αρνητικών συμπεριφορών απέναντι στους Ρομά στην Ευρώπη
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Romeo FRANZ [Verts/ALE]

2020/2011(INI)
LIBE

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία
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Νέες δυνατότητες για τη νόμιμη μετανάστευση εργατικού δυναμικού
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας

2020/2010(INI)

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

LIBE

Ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης: προστασία των δημοσιογράφων στην
Ευρώπη, ρητορική μίσους, παραπληροφόρηση και ο ρόλος των πλατφορμών
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας

2020/2009(INI)

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

LIBE

Η Γηραιά Ήπειρος γερνάει - δυνατότητες και προκλήσεις σχετικά με την πολιτική για τη
γήρανση για την περίοδο μετά το 2020
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας

2020/2008(INI)

Επί της ουσίας

EMPL

Επιπτώσεις των κανόνων της ΕΕ στην ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων και υπηρεσιών: η
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ ως εργαλείο για την αντιστοίχιση των
αναγκών της αγοράς εργασίας με τις δεξιότητες
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας

2020/2007(INI)

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

EMPL

Νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την ανάσχεση και την αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών
για την οποία φέρει ευθύνη η ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα
Διαδικασία νομοθετικής πρωτοβουλίας

2020/2006(INL)

Delara BURKHARDT [S&D]

ENVI

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία
Περίοδοι πρακτικής άσκησης υψηλής ποιότητας στην ΕΕ
Διαδικασία νομοθετικής πρωτοβουλίας

2020/2005(INL)

Επί της ουσίας

EMPL

Ετήσια έκθεση για τις εξαγωγές όπλων
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας

2020/2003(INI)

Hannah NEUMANN [Verts/ALE]

AFET

Επί της ουσίας
Συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ ΕΕ και Αφρικής στην περιοχή του Σαχέλ, στη
Δυτική Αφρική και στο Κέρας της Αφρικής
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας

2020/2002(INI)

Javier NART [Renew]

AFET

Επί της ουσίας
Προκλήσεις και προοπτικές για πολυμερή έλεγχο των εξοπλισμών και συμφωνίες
αφοπλισμού
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Sven MIKSER [S&D]

2020/2001(INI)
AFET

Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες
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Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης
Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο

2020/2514(RPS)

Επί της ουσίας

TRAN

Η συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας και το πρωτόκολλο εφαρμογής της
(2020-2026) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2020/0002(NLE)

Επί της ουσίας

PECH

Στρατηγική ΕΕ-Αφρικής
Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115

2020/2500(RSP)

Tomas TOBÉ [PPE]

DEVE

Επί της ουσίας
Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 27/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων

2020/2000(GBD)

Επί της ουσίας

BUDG

Στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020
Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115

2019/2975(RSP)

Marc ANGEL [S&D] Katrin LANGENSIEPEN [Verts/ALE] Elżbieta RAFALSKA
[ECR] Radka MAXOVÁ [Renew] José GUSMÃO [GUE/NGL] Lucia ĎURIŠ
NICHOLSONOVÁ [ECR]

EMPL

Επί της ουσίας
Kατ’ εξουαιοδότηση οδηγίας της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την
προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος IV της οδηγίας
2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση για
τον μόλυβδο σε επιπλατινωμένα ηλεκτρόδια λευκόχρυσου που χρησιμοποιούνται σε
ορισμένες μετρήσεις αγωγιμότητας
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
Επί της ουσίας

2019/3017(DEA)
ENVI

Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή
στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά εξαίρεση για το εξασθενές
χρώμιο ως αντιδιαβρωτικό του ψυκτικού συστήματος από ανθρακούχο χάλυβα στα ψυγεία
απορρόφησης
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
Επί της ουσίας

2019/3012(DEA)
ENVI

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 όσον αφορά τον καθορισμό της μεταχείρισης
των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων σε σχέση με ορισμένες απλές, διαφανείς και
τυποποιημένες τιτλοποιήσεις για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες
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Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση του κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων
ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
Επί της ουσίας

2019/3010(DEA)
ECON

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας σχετικά με την ασφάλεια της
πολιτικής αεροπορίας
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

2019/0275(NLE)
TRAN

Επί της ουσίας
Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή
στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά εξαίρεση για τη χρήση
μολύβδου σε συγκολλητικά κράματα και φινιρίσματα επιφανείας για χρήση σε ορισμένους
φορητούς κινητήρες εσωτερικής καύσης
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
Επί της ουσίας

2019/3009(DEA)
ENVI

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για
την πρόληψη και τον έλεγχο ορισμένων καταγεγραμμένων νόσων
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

2019/3001(DEA)
AGRI

Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος II
της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα
στο τέλος του κύκλου ζωής τους όσον αφορά ορισμένες εξαιρέσεις για τον μόλυβδο και
ενώσεις μολύβδου που περιέχονται σε κατασκευαστικά στοιχεία
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
Επί της ουσίας

2019/3008(DEA)
ENVI

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την
εναλλακτική τυποποιημένη προσέγγιση για τον κίνδυνο αγοράς
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
Επί της ουσίας

2019/3007(DEA)
ECON

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση των
εγκαταστάσεων ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας και
υγείας των ζώων για τις μετακινήσεις ζωικού αναπαραγωγικού υλικού ορισμένων
δεσποζόμενων χερσαίων ζώων στο εσωτερικό της Ένωσης
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία
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7

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους
κανόνες διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής και εξαγωγής που
υπόκεινται σε πιστοποιητικά και για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατάθεση εγγυήσεων
κατά τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
Επί της ουσίας

2019/3005(DEA)
AGRI

Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή
στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος IV της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά εξαίρεση για τη χρήση καδμίου
σε ορισμένες λυχνίες ανθεκτικών στην ακτινοβολία βιντεοκαμερών
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
Επί της ουσίας

2019/3004(DEA)
ENVI

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά απαιτήσεις υγείας
των ζώων για τις μετακινήσεις χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση εντός της Ένωσης
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

2019/3003(DEA)
AGRI

Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II της
οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο
τέλος του κύκλου ζωής τους όσον αφορά την εξαίρεση του εξασθενούς χρωμίου ως
αντιδιαβρωτικού του ψυκτικού συστήματος από ανθρακούχο χάλυβα στα ψυγεία
απορρόφησης των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
Επί της ουσίας

2019/3002(DEA)
ENVI

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για
την επιτήρηση, τα προγράμματα εκρίζωσης και το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο για
ορισμένες καταγεγραμμένες και αναδυόμενες νόσους
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

2019/3000(DEA)
AGRI

Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή
στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος IV της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά εξαίρεση για τον μόλυβδο ως
θερμικό σταθεροποιητή σε πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) που χρησιμοποιείται σε ορισμένα
ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διάγνωση in vitro για την ανάλυση του αίματος και άλλων
σωματικών υγρών και σωματικών αερίων
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
Επί της ουσίας

2019/2999(DEA)
ENVI

Ευρωμεσογειακή συμφωνία ΕΕ/ Ιορδανίας για τις αεροπορικές μεταφορές
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Andris AMERIKS [S&D]

2010/0180(NLE)
TRAN

Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες
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Εκτελεστική απόφαση σχετικά με την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής
δακτυλοσκοπικών δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο
* Διαδικασία διαβούλευσης
Επί της ουσίας

2019/0819(CNS)
LIBE

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση πολυετούς
κυλιόμενου σχεδιασμού
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
Επί της ουσίας

2019/2997(DEA)
EMPL

Σύσταση προς τον Ύπατο Εκπρόσωπο και το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 118 για την
προετοιμασία της διαδικασίας επανεξέτασης της Συνθήκης περί Μη Διάδοσης των
Πυρηνικών Όπλων (ΣΜΔ) του 2020, τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και τις δυνατότητες
πυρηνικού αφοπλισμού
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Sven MIKSER [S&D]

2020/2004(INI)
AFET

Επί της ουσίας
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE)
2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον προσδιορισμό του
αριθμού και του τίτλου των μεταβλητών για τον τομέα του εργατικού δυναμικού
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
Επί της ουσίας

2019/2996(DEA)
EMPL

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τον καθορισμό του
αριθμού και των τίτλων των μεταβλητών για τον τομέα του εισοδήματος και των συνθηκών
διαβίωσης
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
Επί της ουσίας

2019/2995(DEA)
EMPL

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των
ρυθμίσεων οι οποίες μετριάζουν επαρκώς τον πιστωτικό κίνδυνο του αντισυμβαλλομένου
που συνδέεται με καλυμμένα ομόλογα και τιτλοποιήσεις και την τροποποίηση των
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2015/2205 και (ΕΕ) 2016/1178
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
Επί της ουσίας

2019/2994(DEA)
ECON

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2021 - Τμήμα Ι Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Διαδικασία προϋπολογισμού
Olivier CHASTEL [Renew]

2019/2214(BUD)
BUDG

Επί της ουσίας
Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 - Τμήμα ΙΙΙ
Διαδικασία προϋπολογισμού
Pierre LARROUTUROU [S&D]

2019/2213(BUD)
BUDG

Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες
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Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον
αφορά τη χρήση κρεατοστεαλεύρων ως καυσίμου σε μονάδες καύσης
Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
Επί της ουσίας

2019/2992(RPS)
ENVI

Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για
την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές
Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 3
Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

2019/2991(RPS)
ECON

Άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών
εμπορικών κανόνων
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Επί της ουσίας

2019/0273(COD)
INTA

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση
της ανάπτυξης για το 2020
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Aurore LALUCQ [S&D]

2019/2211(INI)
ECON

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία
Σύσταση προς το Συβμούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τα Δυτικά Βαλκάνια,
ενόψει της συνόδου κορυφής του Μαΐου του 2020
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Tonino PICULA [S&D]

2019/2210(INI)
AFET

Επί της ουσίας
Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με την ανατολική εταιρική
σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου του 2020
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Petras AUŠTREVIČIUS [Renew]

2019/2209(INI)
AFET

Επί της ουσίας
Έκθεση εφαρμογής της οδηγίας για την επιστροφή
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Tineke STRIK [Verts/ALE]

2019/2208(INI)
LIBE

Επί της ουσίας
Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και των διαδικασιών παράδοσης μεταξύ
των κρατών μελών
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Javier ZARZALEJOS [PPE]

2019/2207(INI)
LIBE

Επί της ουσίας
Εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ»
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Fabienne KELLER [Renew]

2019/2206(INI)
LIBE

Επί της ουσίας
Τρέχουσες εργασίες
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Έκθεση εφαρμογής των πτυχών οδικής ασφάλειας της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό
έλεγχο
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Benoît LUTGEN [PPE]

2019/2205(INI)
TRAN

Επί της ουσίας
Εφαρμογή της οδηγίας 2009/81/ΕΚ σχετικά με τις συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και
της ασφάλειας, και της οδηγίας 2009/43/ΕΚ σχετικά με τη μεταφορά προϊόντων
συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Kris PEETERS [PPE]

2019/2204(INI)
IMCO

Επί της ουσίας
Ετήσια έκθεση εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Michael GAHLER [PPE]

2019/2202(INI)
AFET

Επί της ουσίας
Ετήσια έκθεση εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Μολδαβία
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Dragoş TUDORACHE [Renew]

2019/2201(INI)
AFET

Επί της ουσίας
Ετήσια έκθεση εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Γεωργία
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Sven MIKSER [S&D]

2019/2200(INI)
AFET

Επί της ουσίας
Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ετήσια έκθεση για τα
έτη 2018-2019
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Clare DALY [GUE/NGL]

2019/2199(INI)
LIBE

Επί της ουσίας
Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (άρθρο 122 παράγραφος 7 του Κανονισμού) - Ετήσια
έκθεση για τα έτη 2016-2018
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Ioan-Rareş BOGDAN [PPE]

2019/2198(INI)
LIBE

Επί της ουσίας
Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Επί της ουσίας

2019/2197(INI)
INTA

Ετήσια έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες

2019/2196(INI)
LIBE
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Αποτελεσματικά μέτρα για να αποκτήσουν οικολογικό προσανατολισμό το Erasmus+, η
Δημιουργική Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Laurence FARRENG [Renew]

2019/2195(INI)
CULT

Επί της ουσίας
Επίτευξη αποτελεσματικής πολιτικής παρακαταθήκης για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής
Κληρονομιάς.
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Dace MELBĀRDE [ECR]

2019/2194(INI)
CULT

Επί της ουσίας
Τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα για πιο αποτελεσματικές και καθαρές θαλάσσιες μεταφορές
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Επί της ουσίας

2019/2193(INI)
TRAN

Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Jens GIESEKE [PPE]

2019/2192(INI)
TRAN

Επί της ουσίας
Ασφάλεια των σιδηροδρόμων και σηματοδότηση: Αξιολόγηση της πορείας των εργασιών για
την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας
(ERTMS)
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Izaskun BILBAO BARANDICA [Renew]

2019/2191(INI)
TRAN

Επί της ουσίας
Αντιμετώπιση της ασφάλειας των προϊόντων στην ενιαία αγορά
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Marion WALSMANN [PPE]

2019/2190(INI)
IMCO

Επί της ουσίας
Ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση στην αποθήκευση ενέργειας
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Claudia GAMON [Renew]

2019/2189(INI)
ITRE

Επί της ουσίας
Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης και της αποδοτικότητας της βοήθειας
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Tomas TOBÉ [PPE]

2019/2184(INI)
DEVE

Επί της ουσίας
Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση
πολυγλυκεριδίων του πολυρικινελαϊκού οξέος (Ε 476) σε υγρά γαλακτώματα φυτικών ελαίων
Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες

2019/2973(RPS)
ENVI
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Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση
σορβικού οξέος (E 200) σε υγρά παρασκευάσματα χρωστικών για τον διακοσμητικό
χρωματισμό του κελύφους αυγών
Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο

2019/2972(RPS)

Επί της ουσίας

ENVI

Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση
της ημικυτταρίνης σόγιας (Ε 426)
Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο

2019/2971(RPS)

Επί της ουσίας

ENVI

Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση
κιτρικού οξέος (E 330) στα προϊόντα κακάο και σοκολάτας
Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο

2019/2970(RPS)

Επί της ουσίας

ENVI

Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση
πολυσορβικών (Ε 432-436) στα αεριούχα ποτά
Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο

2019/2969(RPS)

Επί της ουσίας

ENVI

Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)
Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο

2019/2968(RPS)

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

ENVI

Έλεγχος εντολής
Κανονισμός ΕΚ

2019/2180(REG)

Lucy NETHSINGHA [Renew]

JURI

Επί της ουσίας
Πολυετές σχέδιο διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη
Μεσόγειο, τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1936/2001, (ΕΕ) 2017/2107, και (ΕΕ)
2019/833 και κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση

2019/0272(COD)

Επί της ουσίας

PECH

(Παράνομα) αντικείμενα που κατασκευάζονται μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης
Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115
Lucy NETHSINGHA [Renew]

2019/2964(RSP)
JURI

Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες
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Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και
κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2020
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας

2019/2212(INI)

Klára DOBREV [S&D]

EMPL

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία
Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006
όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα υπερχλωρικών ιόντων σε ορισμένα τρόφιμα
Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο

2019/2961(RPS)

Επί της ουσίας

ENVI

Μεταφορά πιστώσεων αριθ. 2/2019 - ΕΥΕΔ
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων

2019/2179(GBD)

José Manuel FERNANDES [PPE]

BUDG

Επί της ουσίας
Απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης 2014/312/ΕΕ με σκοπό να
επεκταθεί η παρέκκλιση για το οξείδιο του ψευδαργύρου ώστε να επιτρέπεται η χρήση του
ως σταθεροποιητή συντηρητικών για «συσκευασμένα είδη» και «πάστες χρωματισμού»
Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο

2019/2960(RPS)

Επί της ουσίας

ENVI

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού
(ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης
ενός αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων και τις λεπτομέρειες της απλοποιημένης αίτησης
επέκτασης της καταχώρισης ενός αρχείου καταγραφής συναλλαγών
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση

2019/2958(DEA)

Επί της ουσίας

ECON

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού
(ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα λειτουργικά πρότυπα των αρχείων καταγραφής
τιτλοποιήσεων για τη συλλογή, τη συγκέντρωση, τη σύγκριση, την πρόσβαση και την
εξακρίβωση της πληρότητας και της συνέπειας δεδομένων
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση

2019/2957(DEA)

Επί της ουσίας

ECON

Ανασύσταση των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο: αξιολόγηση και επόμενα βήματα
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Επί της ουσίας

2019/2178(INI)
PECH

Διασφάλιση των στόχων της υποχρέωσης εκφόρτωσης δυνάμει του άρθρου 15 της κοινής
αλιευτικής πολιτικής
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Επί της ουσίας

2019/2177(INI)
PECH

Τουρκία - Ετήσια έκθεση προόδου 2019
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Nacho SÁNCHEZ AMOR [S&D]

2019/2176(INI)
AFET

Επί της ουσίας
Τρέχουσες εργασίες
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Σερβία - Ετήσια έκθεση προόδου 2019
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας

2019/2175(INI)

Vladimír BILČÍK [PPE]

AFET

Επί της ουσίας
Βόρεια Μακεδονία - Ετήσια έκθεση προόδου 2019
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας

2019/2174(INI)

Ilhan KYUCHYUK [Renew]

AFET

Επί της ουσίας
Μαυροβούνιο - Ετήσια έκθεση προόδου για το 2019
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας

2019/2173(INI)

Tonino PICULA [S&D]

AFET

Επί της ουσίας
Κοσσυφοπέδιο - Ετήσια έκθεση προόδου 2019
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας

2019/2172(INI)

Viola VON CRAMON-TAUBADEL [Verts/ALE]

AFET

Επί της ουσίας
Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ετήσια έκθεση προόδου 2019
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας

2019/2171(INI)

Paulo RANGEL [PPE]

AFET

Επί της ουσίας
Αλβανία - Ετήσια έκθεση προόδου για το 2019
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας

2019/2170(INI)

Isabel SANTOS [S&D]

AFET

Επί της ουσίας
Συνέπειες για τα ιχθυαποθέματα και την αλιεία που σχετίζονται με την άνοδο της
θερμοκρασίας της θάλασσας
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Rosanna CONTE [ID]

2019/2163(INI)
PECH

Επί της ουσίας
Περισσότερα ψάρια στις θάλασσες; Μέτρα για την προώθηση της αποκατάστασης των
αποθεμάτων πάνω από τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ), συμπεριλαμβανομένων
περιοχών αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων και προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Caroline ROOSE [Verts/ALE]

2019/2162(INI)
PECH

Επί της ουσίας
Αλιείς για το μέλλον: Προσέλκυση μιας νέας γενιάς εργατικού δυναμικού στον τομέα της
αλιείας και δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις παράκτιες κοινότητες
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Manuel PIZARRO [S&D]

2019/2161(INI)
PECH

Επί της ουσίας
Τρέχουσες εργασίες
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Οι επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων στην αλιεία
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Catherine CHABAUD [Renew]

2019/2160(INI)
PECH

Επί της ουσίας
Προκλήσεις και ευκαιρίες για τον τομέα της αλιείας στον Εύξεινο Πόντο
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Ivo HRISTOV [S&D]

2019/2159(INI)
PECH

Επί της ουσίας
Ο αντίκτυπος των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και άλλων συστημάτων παραγωγής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της αλιείας
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Peter VAN DALEN [PPE]

2019/2158(INI)
PECH

Επί της ουσίας
Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την κατηγοριοποίηση των
οχημάτων, τις υποχρεώσεις των χρηστών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων, τις
απαιτήσεις για τα στοιχεία διαλειτουργικότητας και τα ελάχιστα κριτήρια επιλεξιμότητας για
τους κοινοποιημένους οργανισμούς
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
Επί της ουσίας

2019/2955(DEA)
TRAN

Η ευρωπαϊκή δασική στρατηγική - Μελλοντική πορεία
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Petri SARVAMAA [PPE]

2019/2157(INI)
AGRI

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία
Εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών
του πλανήτη
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Stanislav POLČÁK [PPE]

2019/2156(INI)
ENVI

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία
Θεσμικά όργανα και οργανισμοί στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση: Πρόληψη των
συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία
Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115
Επί της ουσίας

2019/2950(RSP)
ECON

Αίτηση άρσης της ασυλίας της Elena Yoncheva
Ασυλία
Gilles LEBRETON [ID]

2019/2155(IMM)
JURI

Επί της ουσίας
Αίτηση άρσης της ασυλίας του Gunnar Beck
Ασυλία
Andrzej HALICKI [PPE]

2019/2154(IMM)
JURI

Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες
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Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών
προϊόντων (REACH) όσον αφορά τον μόλυβδο και τις ενώσεις του
Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

2019/2949(RPS)
ENVI

Κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση της γερμανικής γλωσσικής έκδοσης του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά
υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα
δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι
αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία
Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
Επί της ουσίας

2019/2948(RPS)
ENVI

Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας prochloraz μέσα ή πάνω σε ορισμένα
προϊόντα
Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
Επί της ουσίας

2019/2947(RPS)
ENVI

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του ορίου
ευαισθησίας που ορίζεται στο σημείο 1 στοιχείο β) του παραρτήματος VII του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή
συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
Επί της ουσίας

2019/2946(DEA)
INTA

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του
παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
Επί της ουσίας

2019/2942(DEA)
INTA

Μεταφορά πιστώσεων INF 4/2019 - Τμήμα IV - Δικαστήριο
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2153(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Τροποποιητικό πρωτόκολλο της συμπληρωματικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών μελών της ως πρώτου συμβαλλόμενου μέρους, της Ισλανδίας ως
δεύτερου συμβαλλόμενου μέρους, και του Βασιλείου της Νορβηγίας ως τρίτου
συμβαλλόμενου μέρους, σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών
μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ως πρώτου συμβαλλόμενου μέρους, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της ως δεύτερου συμβαλλόμενου μέρους, της
Ισλανδίας ως τρίτου συμβαλλόμενου μέρους, και του Βασιλείου της Νορβηγίας ως τέταρτου
συμβαλλόμενου μέρους, που υπεγράφη στις 16 και 21 Ιουνίου 2011, προκειμένου να ληφθεί
υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Bogusław LIBERADZKI [S&D]

2019/0263(NLE)
TRAN

Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες
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Τροποποιητικό πρωτόκολλο της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ως πρώτου συμβαλλόμενου μέρους, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών μελών της ως δεύτερου συμβαλλόμενου μέρους, της Ισλανδίας ως
τρίτου συμβαλλόμενου μέρους, και του Βασιλείου της Νορβηγίας ως τέταρτου
συμβαλλόμενου μέρους, που υπεγράφη στις 16 και 21 Ιουνίου 2011, προκειμένου να ληφθεί
υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Bogusław LIBERADZKI [S&D]

2019/0261(NLE)
TRAN

Επί της ουσίας
Κατ΄εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας
2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους κανόνες και τα
πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία, όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας για τα
επιβατηγά πλοία που εκτελούν εσωτερικά δρομολόγια
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
Επί της ουσίας

2019/2926(DEA)
TRAN

Μεταφορά πιστώσεων V/AB-18/T/19 - Ελεγκτικό Συνέδριο
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2152(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς για τις μικρές
επιχειρήσεις
* Διαδικασία διαβούλευσης
Inese VAIDERE [PPE]

2018/0006(CNS)
ECON

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων DEC 26/2019 - Τμήμα III - Επιτροπή
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
John HOWARTH [S&D]

2019/2151(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση ορισμένων γλωσσικών εκδόσεων του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 124/2009 της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό ανώτατων ορίων
για την παρουσία κοκκιδιοστατικών ή ιστομοναδοστατικών στα τρόφιμα ως αποτέλεσμα της
αναπόφευκτης μεταφοράς των εν λόγω ουσιών σε μη στοχευόμενες ζωοτροφές
Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
Επί της ουσίας

2019/2923(RPS)
ENVI

Τροποποιητικό πρωτόκολλο της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών
της που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το
τροποποιητικό πρωτόκολλο της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών
της που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007, το οποίο υπεγράφη από τις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της στις 24 Ιουνίου
2010, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες

2019/0258(NLE)
TRAN
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Αίτηση άρσης ασυλίας του Guy Verhofstadt
Ασυλία

2019/2149(IMM)

Marie TOUSSAINT [Verts/ALE]

JURI

Επί της ουσίας
Αίτηση άρσης ασυλίας του Álvaro Amaro
Ασυλία

2019/2150(IMM)

Stéphane SÉJOURNÉ [Renew]

JURI

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων INF 4/2019 - Επιτροπή των Περιφερειών
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων

2019/2148(GBD)

José Manuel FERNANDES [PPE]

BUDG

Επί της ουσίας
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 στον γενικό προϋπολογισμό του 2019 Προσαρμογές των διοικητικών πιστώσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σύμφωνα με τις
πλέον πρόσφατες πληροφορίες και επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι)
Διαδικασία προϋπολογισμού

2019/2147(BUD)

John HOWARTH [S&D]

BUDG

Επί της ουσίας
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017
και τον καθορισμό ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προσδιορίζουν τις πληροφορίες οι
οποίες πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις κοινοποίησης STS
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση

2019/2921(DEA)

Επί της ουσίας

ECON

Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 σε
ό,τι αφορά τις ισχύουσες απαιτήσεις για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που
προέρχονται από την Ένωση και στην οποία επαναπροωθούνται μετά από απαγόρευση
εισόδου σε τρίτη χώρα
Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο

2019/2919(RPS)

Επί της ουσίας

ENVI

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: εισαγωγές τροφών για ζώα
συντροφιάς από τη Σαουδική Αραβία
Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115
Joëlle MÉLIN [ID]

2019/2914(RSP)
ENVI

Επί της ουσίας
Αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων: Διασφάλιση της προστασίας των
καταναλωτών και της ελεύθερης κυκλοφορίας προϊόντων και υπηρεσιών
Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115
Petra DE SUTTER [Verts/ALE]

2019/2915(RSP)
IMCO

Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες
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Μεταφορά πιστώσεων DEC 25/2019 - Τμήμα III - Επιτροπή
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
John HOWARTH [S&D]

2019/2146(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Elsi KATAINEN [Renew]

2019/0254(COD)
AGRI

Επί της ουσίας
Κανονισμός της Επιτροπής για την κατάρτιση καταλόγου των χρήσεων για τις οποίες
προορίζονται οι ζωοτροφές με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής και για
την κατάργηση της οδηγίας 2008/38/ΕΚ
Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
Επί της ουσίας

2019/2911(RPS)
AGRI

Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 σε
ό,τι αφορά τα μικροβιολογικά πρότυπα για τις πρώτες ύλες τροφών για ζώα συντροφιάς, τις
απαιτήσεις σχετικά με τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, τις τεχνικές παραμέτρους που
εφαρμόζονται στην εναλλακτική μέθοδο που συνιστά η διεργασία εξαερίωσης «Brookes» και
στην υδρόλυση τετηγμένων λιπών, και τις εξαγωγές μεταποιημένης κόπρου, ορισμένων
αιμάτων, προϊόντων αίματος και ενδιάμεσων προϊόντων
Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
Επί της ουσίας

2019/2910(RPS)
ENVI

Θέσπιση ορίων αλιευτικής ικανότητας για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής, συλλογή
δεδομένων και μέτρα ελέγχου στη Βαλτική Θάλασσα και κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014
όσον αφορά την οριστική παύση για τους στόλους που αλιεύουν γάδο της Ανατολικής
Βαλτικής Θάλασσας
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Niclas HERBST [PPE]

2019/0246(COD)
PECH

Επί της ουσίας
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον
ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
Επί της ουσίας

2019/2907(DEA)
ITRE

Μεταφορά πιστώσεων INF 3/2019 - Επιτροπή των Περιφερειών
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2143(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας
2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα
όρια για τις συμβάσεις έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες

2019/2906(DEA)
IMCO
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Μεταφορά πιστώσεων DEC 24/2019 - Τμήμα III - Επιτροπή
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
John HOWARTH [S&D]

2019/2145(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων DEC 23/2019 - Τμήμα III - Επιτροπή
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
John HOWARTH [S&D]

2019/2144(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων INF 1/2019 - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2142(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Ταχεία εξωδικαστική αναγκαστική εκτέλεση επί εξασφαλίσεων (AECE)
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση 2018/0063B(COD)
Esther DE LANGE [PPE] Irene TINAGLI [S&D]

ECON

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων V/AB-17/T/19 - Ελεγκτικό Συνέδριο
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2141(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: επιβολή ειδικών όρων που διέπουν
την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας μετά το
ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα (D063901)
Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115
Michèle RIVASI [Verts/ALE]

2019/2913(RSP)
ENVI

Επί της ουσίας
Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας
μεταξύ της Δημοκρατίας της Σενεγάλης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Izaskun BILBAO BARANDICA [Renew]

2019/0226(NLE)
PECH

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων DEC 22/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
John HOWARTH [S&D]

2019/2140(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων DEC 20/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
John HOWARTH [S&D]

2019/2138(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες
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Μεταφορά πιστώσεων DEC 21/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
John HOWARTH [S&D]

2019/2139(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος EaSi
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Επί της ουσίας

2019/2203(INI)
EMPL

Αναθεώρηση της οδηγίας για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων
Διαδικασία νομοθετικής πρωτοβουλίας
Επί της ουσίας

2019/2183(INL)
EMPL

Προστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο
Διαδικασία νομοθετικής πρωτοβουλίας
Επί της ουσίας

2019/2182(INL)
EMPL

Το δικαίωμα αποσύνδεσης
Διαδικασία νομοθετικής πρωτοβουλίας
Επί της ουσίας

2019/2181(INL)
EMPL

Μείωση των ανισοτήτων με ειδική έμφαση στη φτώχεια των εργαζομένων
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Επί της ουσίας

2019/2188(INI)
EMPL

Πρόσβαση σε αξιοπρεπή και προσιτή στέγαση για όλους
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Επί της ουσίας

2019/2187(INI)
EMPL

Δίκαιες συνθήκες εργασίας, δικαιώματα και κοινωνική προστασία για τους εργαζόμενους σε
πλατφόρμα - Νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Επί της ουσίας

2019/2186(INI)
EMPL

Δημοκρατία εν δράσει: Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα συμμετοχής των εργαζομένων
και την αναθεώρηση της οδηγίας για το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Επί της ουσίας

2019/2185(INI)
EMPL

Σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (20192024)Σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής
σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου
Ακρωτηρίου (2019-2024) - Πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με τη διαδικασία
έγκρισης
Μη νομοθετικές διαδικασίες 2019/0078M(NLE)
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

PECH

Επί της ουσίας
Τρέχουσες εργασίες
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Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικουρικότητα και
αναλογικότητα - έκθεση για την καλή νομοθέτηση που καλύπτει τα έτη 2017 και 2018
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Lucy NETHSINGHA [Renew]

2019/2133(INI)
JURI

Επί της ουσίας
Παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2017 και
2018
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Επί της ουσίας

2019/2132(INI)
JURI

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - καταπολέμηση της
απάτης - ετήσια έκθεση 2018
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Joachim KUHS [ID]

2019/2128(INI)
CONT

Επί της ουσίας
Έλεγχος των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - ετήσια
έκθεση 2018
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Bas EICKHOUT [Verts/ALE]

2019/2127(INI)
CONT

Επί της ουσίας
Οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - ετήσια έκθεση 2019
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
David CORMAND [Verts/ALE]

2019/2126(INI)
BUDG

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού
(ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των πληροφοριών και των λεπτομερειών
μιας τιτλοποίησης που πρέπει να διατίθενται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη
οντότητα και την ΟΕΣΤ
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
Επί της ουσίας

2019/2889(DEA)
ECON

Τροποποιητικό πρωτόκολλο της διεθνούς σύμβασης για τη διατήρηση των θυννοειδών του
Ατλαντικού
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Rosanna CONTE [ID]

2019/0225(NLE)
PECH

Επί της ουσίας
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες

2019/2874(DEA)
LIBE
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Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής
στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση

2019/2873(DEA)

Επί της ουσίας

LIBE

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: ανανέωση της έγκρισης της
διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν ή παράγονται από γενετικώς
τροποποιημένη ελαιοκράμβη T45 (ACS-BNØØ8-2) και τα οποία προέρχονται από την
εμπορία της ελαιοκράμβης αυτής σε τρίτες χώρες έως το 2005
Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115

2019/2858(RSP)

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Günther SIDL [S&D] Tilly METZ [Verts/ALE] Anja
HAZEKAMP [GUE/NGL] Eleonora EVI [NI]

ENVI

Επί της ουσίας
Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 19/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων

2019/2123(GBD)

John HOWARTH [S&D]

BUDG

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων DEC 17/2019 - Τμήμα III - Επιτροπή
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων

2019/2122(GBD)

John HOWARTH [S&D]

BUDG

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων INFO 01/2019 - Τμήμα III - Επιτροπή
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων

2019/2121(GBD)

Επί της ουσίας

BUDG

Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων
Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115

2019/2870(RSP)

Evelyn REGNER [S&D]

FEMM

Επί της ουσίας
Οι επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και
τα παιδιά
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας

2019/2166(INI)

Επί της ουσίας

FEMM

Η ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της ΕΕ
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Ernest URTASUN [Verts/ALE]

2019/2167(INI)
FEMM

Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες
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Προώθηση της ισότητας των φύλων όσον αφορά την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία στους
τομείς των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών
(STEM)
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας

2019/2164(INI)

Susana SOLÍS PÉREZ [Renew]

FEMM

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία
Η κατάσταση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων
στην ΕΕ, στο πλαίσιο της υγείας των γυναικών
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας

2019/2165(INI)

Predrag Fred MATIĆ [S&D]

FEMM

Επί της ουσίας
Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: συμμετοχή των γυναικών στην
ψηφιακή οικονομία
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας

2019/2168(INI)

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

FEMM

Επί της ουσίας
25η επέτειος της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD25)
(σύνοδος κορυφής του Ναϊρόμπι)
Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115
Evelyn REGNER [S&D]

2019/2850(RSP)
FEMM

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων V/AB-16/C/19 - Ελεγκτικό συνέδριο
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2119(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων V/AB-15/C/19 - Ελεγκτικό Συνέδριο
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2118(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων V/AB-14/C/19 - Ελεγκτικό Συνέδριο
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2117(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων V/AB-13/C/19 - Ελεγκτικό Συνέδριο
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2116(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων αριθ. 1/2019 - ΕΥΕΔ
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2115(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Τρέχουσες εργασίες
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Μεταφορά πιστώσεων DEC 18/2019 - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων

2019/2120(GBD)

John HOWARTH [S&D]

BUDG

Επί της ουσίας
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την
επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή
του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, και για τη διόρθωση του εν λόγω κανονισμού
Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση

2019/2843(DEA)

Anna ZALEWSKA [ECR]

ENVI

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία
Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας - ετήσια έκθεση
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας

2019/2136(INI)

David MCALLISTER [PPE]

AFET

Επί της ουσίας
Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου για τον
καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται
στη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, το οποίο λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2019
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2019/0210(NLE)

Clara AGUILERA [S&D]

PECH

Επί της ουσίας
Συμφωνία συνεργασίας για ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS) για μη
στρατιωτικούς σκοπούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της,
αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Κροατίας και της Ρουμανίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2019/0207(NLE)

Επί της ουσίας

ITRE

Μεταφορά πιστώσεων DEC 16/2019 - Τμήμα III - Επιτροπή
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων

2019/2113(GBD)

John HOWARTH [S&D]

BUDG

Επί της ουσίας
Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας - ετήσια έκθεση 2018
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Arnaud DANJEAN [PPE]

2019/2135(INI)
AFET

Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες
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Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (20192024)Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (2019-2024) Πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης
Μη νομοθετικές διαδικασίες 2019/0090M(NLE)
João FERREIRA [GUE/NGL]

PECH

Επί της ουσίας
Απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας υπό
μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας σε σχέση
με τις διαπραγματεύσεις δυνάμει του άρθρου XXVIII της GATT του 1994 για την
τροποποίηση από την Ελβετία των παραχωρήσεων του ΠΟΕ για το κρέας που δεν έχει
υποστεί άλλη επεξεργασία, αλλά είναι απλώς καρυκευμένο
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Jörgen WARBORN [PPE]

2019/0196(NLE)
INTA

Επί της ουσίας
Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του ΒιετνάμΣύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ - Πρόταση
μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης
Μη νομοθετικές διαδικασίες 2018/0356M(NLE)
Geert BOURGEOIS [ECR]

INTA

Επί της ουσίας
Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρουΣυμφωνία
προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της,
αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου - Πρόταση μη
νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης
Μη νομοθετικές διαδικασίες 2018/0358M(NLE)
Geert BOURGEOIS [ECR]

INTA

Επί της ουσίας
Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στον πλανήτη και η οικεία πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης - ετήσια έκθεση 2018
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Isabel WISELER-LIMA [PPE]

2019/2125(INI)
AFET

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων 5/2019 - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2112(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Manuel PIZARRO [S&D]

2019/0188(COD)
EMPL

Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες

27

15η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική
ποικιλότητα (ΣΒΠ) - Kunming (2020)
Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115

2019/2824(RSP)

Pascal CANFIN [Renew] Agnès EVREN [PPE] César LUENA [S&D] María
Soraya RODRÍGUEZ RAMOS [Renew] Ville NIINISTÖ [Verts/ALE] Alexandr
VONDRA [ECR] Silvia MODIG [GUE/NGL]

ENVI

Επί της ουσίας
Στρατηγική προσέγγιση για τα φαρμακευτικά προϊόντα στο περιβάλλον
Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115

2019/2816(RSP)

Cristian-Silviu BUŞOI [PPE] Günther SIDL [S&D] Jan HUITEMA [Renew]
Michèle RIVASI [Verts/ALE] Simona BALDASSARRE [ID] Joanna KOPCIŃSKA
[ECR] Kateřina KONEČNÁ [GUE/NGL]

ENVI

Επί της ουσίας
Παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς στην ΕΕ
Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115

2019/2814(RSP)

Stanislav POLČÁK [PPE] Sylwia SPUREK [S&D] Martin HOJSÍK [Renew]
Alexandra Louise Rosenfield PHILLIPS [Verts/ALE] Jadwiga WIŚNIEWSKA
[ECR] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL] Eleonora EVI [NI]

ENVI

Επί της ουσίας
Ευρωπαϊκό Έτος για πιο Πράσινες Πόλεις 2021
Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115

2019/2805(RSP)

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Christel SCHALDEMOSE [S&D] Karin KARLSBRO
[Renew] Bas EICKHOUT [Verts/ALE] Jadwiga WIŚNIEWSKA [ECR] Idoia
VILLANUEVA RUIZ [GUE/NGL]

ENVI

Επί της ουσίας
Χρηματοδοτική ενίσχυση στα κράτη μέλη για την κάλυψη της σοβαρής δημοσιονομικής
επιβάρυνσης την οποία υφίστανται σε συνέχεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου
από την Ένωση χωρίς συμφωνία
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση

2019/0183(COD)

Younous OMARJEE [GUE/NGL]

REGI

Επί της ουσίας
Σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή
της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και
Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2019/0173(NLE)

Nuno MELO [PPE]

PECH

Επί της ουσίας
Σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της
Λευκορωσίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Petar VITANOV [S&D]

2019/0181(NLE)
LIBE

Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες
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Σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της
Λευκορωσίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2019/0182(NLE)

Antony HOOK [Renew]

LIBE

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων 4/2019 - Ευρωπαίος διαμεσολαβητής
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων

2019/2108(GBD)

José Manuel FERNANDES [PPE]

BUDG

Επί της ουσίας
Τραπεζική Ένωση - ετήσια έκθεση 2019
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας

2019/2130(INI)

Pedro MARQUES [S&D]

ECON

Επί της ουσίας
Πολιτική ανταγωνισμού - ετήσια έκθεση 2019
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας

2019/2131(INI)

Stéphanie YON-COURTIN [Renew]

ECON

Επί της ουσίας
Σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής
ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, αφενός, και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ
ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας,
αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παλαιστινιακής
Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας σχετικά με τις γενικές αρχές που
διέπουν τη συμμετοχή της σε προγράμματα της Ένωσης
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2019/0164(NLE)

Επί της ουσίας

AFET

Πλαίσιο διακυβέρνησης για το δημοσιονομικό μέσο για τη σύγκλιση και την
ανταγωνιστικότητα για τη ζώνη του ευρώ
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση

2019/0161(COD)

Dragoş PÎSLARU [Renew]

ECON

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2055(DEC)

Monika HOHLMEIER [PPE]

CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Διαδικασία απαλλαγής
Maria GRAPINI [S&D]

2019/2056(DEC)
CONT

Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες
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Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2057(DEC)

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Δικαστήριο
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2058(DEC)

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ελεγκτικό Συνέδριο
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2059(DEC)

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2060(DEC)

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2061(DEC)

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2062(DEC)

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας
Δεδομένων
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2063(DEC)

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής
Δράσης
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2064(DEC)

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – 8ο, 9ο, 10ο και 11ο ΕΤΑ
Διαδικασία απαλλαγής
Michèle RIVASI [Verts/ALE]

2019/2065(DEC)
CONT

Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες
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Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
(CEDEFOP)
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2066(DEC)

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και
Εργασίας (EUROFOUND)
Διαδικασία απαλλαγής
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

2019/2067(DEC)
CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας
(EMCDDA)
Διαδικασία απαλλαγής
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2069(DEC)
CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
Διαδικασία απαλλαγής
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2068(DEC)
CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Διαδικασία απαλλαγής
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2070(DEC)
CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
(EU-OSHA)
Διαδικασία απαλλαγής
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

2019/2071(DEC)
CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)
Διαδικασία απαλλαγής
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

2019/2072(DEC)
CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)
Διαδικασία απαλλαγής
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2073(DEC)
CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)
Διαδικασία απαλλαγής
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2074(DEC)
CONT

Επί της ουσίας
Τρέχουσες εργασίες
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Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2075(DEC)

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2076(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2077(DEC)

Ryszard Antoni LEGUTKO [ECR]

CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2078(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2079(DEC)

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και
Πληροφοριών (ENISA)
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2080(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)
Διαδικασία απαλλαγής
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2081(DEC)
CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της
Επιβολής του Νόμου (CEPOL)
Διαδικασία απαλλαγής
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2082(DEC)
CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX)
Διαδικασία απαλλαγής
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2083(DEC)
CONT

Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες
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Απαλλαγή 2018: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)
Διαδικασία απαλλαγής
Ryszard Antoni LEGUTKO [ECR]

2019/2084(DEC)
CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)
Διαδικασία απαλλαγής
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2085(DEC)
CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
Διαδικασία απαλλαγής
Ryszard Antoni LEGUTKO [ECR]

2019/2086(DEC)
CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA)
Διαδικασία απαλλαγής
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2087(DEC)
CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της
Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)
Διαδικασία απαλλαγής
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2088(DEC)
CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)
Διαδικασία απαλλαγής
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2089(DEC)
CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)
Διαδικασία απαλλαγής
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2090(DEC)
CONT

Επί της ουσίας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των
οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: επιδόσεις,
δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος
Διαδικασία απαλλαγής
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2098(DEC)
CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)
Διαδικασία απαλλαγής
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2091(DEC)
CONT

Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες
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Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2092(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2093(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2094(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2095(DEC)

Ryszard Antoni LEGUTKO [ECR]

CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2096(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση
Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (euLISA)
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2097(DEC)

Ryszard Antoni LEGUTKO [ECR]

CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας Σύντηξης ITER
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2099(DEC)

Ryszard Antoni LEGUTKO [ECR]

CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση - Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (SESAR)
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2100(DEC)

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Κοινή Επιχείρηση - Αεροναυτική και Περιβάλλον (CLEAN SKY)
Διαδικασία απαλλαγής
Ryszard Antoni LEGUTKO [ECR]

2019/2101(DEC)
CONT

Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες

34

Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BBI)
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2102(DEC)

Ryszard Antoni LEGUTKO [ECR]

CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (ΠΚΦ 2)
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2103(DEC)

Ryszard Antoni LEGUTKO [ECR]

CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (KKY 2)
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2104(DEC)

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (S2R)
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2105(DEC)

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή
πρωτοπορία (κοινή επιχείρηση ECSEL)
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2106(DEC)

Ryszard Antoni LEGUTKO [ECR]

CONT

Επί της ουσίας
Απαλλαγή 2018: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Διαδικασία απαλλαγής

2019/2107(DEC)

Monika HOHLMEIER [PPE]

CONT

Επί της ουσίας
Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή - ετήσια έκθεση 2018
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας

2019/2134(INI)

Peter JAHR [PPE]

PETI

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων αριθ. 1/2019 - Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας
Δεδομένων
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2054(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 2/2019 - Επιτροπή των Περιφερειών
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2053(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες
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Μεταφορά πιστώσεων V/AB-03/A/19 - Ελεγκτικό Συνέδριο
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2043(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Διορισμός μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Kadri SIMSON (EE)
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Επί της ουσίας

2019/0809(NLE)
ITRE

Διορισμός μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Ioan Mircea PASCU (RO)
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Επί της ουσίας

2019/0808(NLE)
REGI

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (αναδιατύπωση)
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Marisa MATIAS [GUE/NGL]

2019/0151(COD)
ITRE

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία
Στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και
Τεχνολογίας (ΕΙΤ) 2021-2027: τόνωση του ταλέντου και της ικανότητας για καινοτομία της
Ευρώπης
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Maria da Graça CARVALHO [PPE]

2019/0152(COD)
ITRE

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία
Μεταφορά πιστώσεων V/AB-12/C/19 - Ελεγκτικό Συνέδριο
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2052(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων V/AB-11/A/19 - Ελεγκτικό Συνέδριο
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2051(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων V/AB-10/C/19 - Ελεγκτικό Συνέδριο
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2050(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων V/AB-09/A/19 - Ελεγκτικό Συνέδριο
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2049(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες
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Μεταφορά πιστώσεων V/AB-08/A/19 - Ελεγκτικό Συνέδριο
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2048(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων V/AB-07/C/19 - Ελεγκτικό Συνέδριο
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2047(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων V/AB-05/T/19 - Ελεγκτικό Συνέδριο
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2045(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων V/AB-04/C/19 - Ελεγκτικό Συνέδριο
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2044(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων 3-INF/2019 - Τμήμα IV - Δικαστήριο
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2040(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων DEC 06/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
John HOWARTH [S&D]

2019/2038(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων DEC 11/2019 - Τμήμα III - Επιτροπή
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
John HOWARTH [S&D]

2019/2030(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων DEC 15/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
John HOWARTH [S&D]

2019/2035(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων DEC 10/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
John HOWARTH [S&D]

2019/2029(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες
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Μεταφορά πιστώσεων DEC 12/2019 - Τμήμα III - Επιτροπή
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
John HOWARTH [S&D]

2019/2031(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων DEC 09/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
John HOWARTH [S&D]

2019/2033(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων DEC 14/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
John HOWARTH [S&D]

2019/2034(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Μεταφορά πιστώσεων DEC 13/2019 - Τμήμα III - Επιτροπή
Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
John HOWARTH [S&D]

2019/2032(GBD)
BUDG

Επί της ουσίας
Δημιουργία κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Andris AMERIKS [S&D]

2010/0186(NLE)
TRAN

Επί της ουσίας
Έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και
εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και
συντήρησης οχημάτων
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Esther DE LANGE [PPE]

2019/0101(COD)
ENVI

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία
Πρόταση για διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου
και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα
και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
Διαδικασία διοργανικής συμφωνίας
Επί της ουσίας

2018/2070(ACI)
AFCO

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - ετήσια έκθεση 2018
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
Costas MAVRIDES [S&D]

2019/2129(INI)
ECON

Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες
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Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη υπογραφή, εξ ονόματος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή συμφωνίας όσον αφορά τους
περιορισμούς διάρκειας των συμφωνιών προμήθειας αεροσκαφών με πλήρωμα μεταξύ των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας και του
Βασιλείου της Νορβηγίας
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Maria GRAPINI [S&D]

2019/0126(NLE)
TRAN

Επί της ουσίας
Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
εξουσιοδότηση της Ιταλίας να διαπραγματευθεί και να συνάψει συμφωνία με την Ελβετία με
την οποία να επιτρέπονται οι υπηρεσίες ενδομεταφορών κατά την εκτέλεση διεθνών
επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των
δύο χωρών.
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Markus FERBER [PPE]

2019/0108(COD)
TRAN

Επί της ουσίας
Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
εξουσιοδότηση της Γερμανίας να τροποποιήσει τη διμερή συμφωνία οδικών μεταφορών με
την Ελβετία με σκοπό να επιτραπούν οι υπηρεσίες ενδομεταφορών στο πλαίσιο διεθνών
οδικών επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές
μεταξύ των δύο χωρών.
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Markus FERBER [PPE]

2019/0107(COD)
TRAN

Επί της ουσίας
Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (2019-2024)
Μη νομοθετικές διαδικασίες
João FERREIRA [GUE/NGL]

2019/0090(NLE)
PECH

Επί της ουσίας
Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή: επιγραμμικό μητρώο γνησίων και πλαστών
εγγράφων (FADO) και κατάργηση της κοινής δράσης του Συμβουλίου αριθ. 98/700/JHA
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση 2018/0330B(COD)
Roberta METSOLA [PPE]

LIBE

Επί της ουσίας
Σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (20192024)
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

2019/0078(NLE)
PECH

Επί της ουσίας
Τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Nikos ANDROULAKIS [S&D]

2019/0070(COD)
ENVI

Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες
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Προϋπολογισμός 2020 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο
Διαδικασία προϋπολογισμού

2019/2010(BUD)

Επί της ουσίας

BUDG

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με αντικείμενο
δράσεις που εκτελούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2019/0060(NLE)

Bettina VOLLATH [S&D]

LIBE

Επί της ουσίας
Σύναψη της συμφωνίας περί καθεστώτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Μαυροβουνίου με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στο Μαυροβούνιο
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2019/0043(NLE)

Bettina VOLLATH [S&D]

LIBE

Επί της ουσίας
Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας σχετικά με
ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2019/0044(NLE)

Dominique RIQUET [Renew]

TRAN

Επί της ουσίας
Παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων για την κατανάλωση μαζούτ από πλοία
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Jutta PAULUS [Verts/ALE]

2019/0017(COD)
ENVI

Επί της ουσίας
Καθορισμός των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [ECRISTCN]
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Jeroen LENAERS [PPE]

2019/0001(COD)
LIBE

Επί της ουσίας
Καθορισμός των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για
τους σκοπούς του ETIAS και τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1861
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Jeroen LENAERS [PPE]

2019/0002(COD)
LIBE

Επί της ουσίας
Συμφωνία συνεργασίας για ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS) για μη
στρατιωτικούς σκοπούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της,
αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση
της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Κροατίας και της Ρουμανίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες

2018/0429(NLE)
ITRE

40

Σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και
του Βασιλείου της Νορβηγίας στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της
Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τα κριτήρια και τους
μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής
ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία αναφορικά με την
πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2018/0419(NLE)

Jadwiga WIŚNIEWSKA [ECR]

LIBE

Επί της ουσίας
Υπογραφή της συμφωνίας περί καθεστώτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Δημοκρατίας της Σερβίας με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Δημοκρατία της Σερβίας
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2018/0409(NLE)

Bettina VOLLATH [S&D]

LIBE

Επί της ουσίας
Σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2018/0427(NLE)

Guy VERHOFSTADT [Renew]

AFCO

Επί της ουσίας
Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2018/0356(NLE)

Geert BOURGEOIS [ECR]

INTA

Επί της ουσίας
Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2018/0358(NLE)

Geert BOURGEOIS [ECR]

INTA

Επί της ουσίας
Κοινοί κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (αναδιατύπωση)
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Tineke STRIK [Verts/ALE]

2018/0329(COD)
LIBE

Επί της ουσίας
Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας
της Μακεδονίας με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Romeo FRANZ [Verts/ALE]

2018/0318(NLE)
LIBE

Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες
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Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Τυνησίας,
αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2018/0310(NLE)

Επί της ουσίας

AFET

Θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται
από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της
ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση

2018/0216(COD)

Peter JAHR [PPE]

AGRI

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία
Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση

2018/0217(COD)

Ulrike MÜLLER [Renew]

AGRI

Επί της ουσίας
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των
αγορών γεωργικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των
γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, (ΕΕ) αριθ. 251/2014 για τον ορισμό, την
περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών
ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τον
καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και
(ΕΕ) αριθ. 229/2013 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων για τη γεωργία υπέρ των γεωργικών
προϊόντων και των τροφίμων στα μικρά νησιά του Αιγαίου
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση

2018/0218(COD)

Eric ANDRIEU [S&D]

AGRI

Επί της ουσίας
Θέσπιση της Ευρωπαϊκής Λειτουργίας Σταθεροποίησης Επενδύσεων
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Siegfried MUREŞAN [PPE] Pedro SILVA PEREIRA [S&D]

2018/0212(COD)
BUDG

ECON

Επί της ουσίας
Κανονισμός για την επέκταση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2018 για τη
θέσπιση προγράμματος ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του
ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία για την περίοδο 2021-2027 (πρόγραμμα
«Περικλής IV») στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη
Διαδικασία έγκρισης

2018/0219(APP)

Clare DALY [GUE/NGL]

LIBE

Επί της ουσίας
Θέσπιση του προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S&D] Dragoş PÎSLARU [Renew]

2018/0213(COD)
BUDG

ECON

Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες
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Έλεγχος της αλιείας
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση

2018/0193(COD)

Clara AGUILERA [S&D]

PECH

Επί της ουσίας
Ασφάλιση αστικής ευθύνης για τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων και επιβολή της
υποχρέωσης ασφάλισης για τέτοια ευθύνη
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Dita CHARANZOVÁ [Renew]

2018/0168(COD)
IMCO

Επί της ουσίας
Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της
Κίνας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Tomasz Piotr PORĘBA [ECR]

2018/0155(NLE)
TRAN

Επί της ουσίας
Κανονισμός του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για
την περίοδο 2021-2027
Διαδικασία έγκρισης
Jan OLBRYCHT [PPE] Margarida MARQUES [S&D]

2018/0166(APP)
BUDG

Επί της ουσίας
Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της
Κίνας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Tomasz Piotr PORĘBA [ECR]

2018/0147(NLE)
TRAN

Επί της ουσίας
Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
* Διαδικασία διαβούλευσης
José Manuel FERNANDES [PPE] Valerie HAYER [Renew]

2018/0135(CNS)
BUDG

Επί της ουσίας
Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων για το
σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διαδικασία έγκρισης
José Manuel FERNANDES [PPE] Valerie HAYER [Renew]

2018/0132(APP)
BUDG

Επί της ουσίας
Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των
ιδίων πόρων που βασίζονται στην κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, στο
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα απορρίμματα
πλαστικών συσκευασιών που δεν ανακυκλώνονται, και για τα μέτρα αντιμετώπισης των
ταμειακών αναγκών
Μη νομοθετικές διαδικασίες
José Manuel FERNANDES [PPE] Valerie HAYER [Renew]

2018/0131(NLE)
BUDG

Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες
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Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ)
αριθ. 1553/89 για το ομοιόμορφο οριστικό καθεστώς είσπραξης των ιδίων πόρων που
προέρχονται από το φόρο επί της προστιθέμενης αξίας
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2018/0133(NLE)

José Manuel FERNANDES [PPE] Valerie HAYER [Renew]

BUDG

Επί της ουσίας
Ευρωπαϊκές διαταγές προσκόμισης και δέσμευσης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε
ποινικές υποθέσεις
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση

2018/0108(COD)

Birgit SIPPEL [S&D]

LIBE

Επί της ουσίας
Εναρμονισμένες διατάξεις για τον ορισμό νομικών εκπροσώπων με σκοπό τη συλλογή
τεκμηρίων σε ποινικές διαδικασίες
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση

2018/0107(COD)

Birgit SIPPEL [S&D]

LIBE

Επί της ουσίας
Σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Βραζιλίας για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας για την απαλλαγή από την
υποχρέωση θεώρησης βραχείας διαμονής για τους κατόχους κοινών διαβατηρίων
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2018/0084(NLE)

Paulo RANGEL [PPE]

LIBE

Επί της ουσίας
Σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Βραζιλίας για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας για την απαλλαγή από την
υποχρέωση θεώρησης βραχείας διαμονής για τους κατόχους διπλωματικών, υπηρεσιακών
και επίσημων διαβατηρίων
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2018/0086(NLE)

Paulo RANGEL [PPE]

LIBE

Επί της ουσίας
Διαχειριστές πιστώσεων και αγοραστές πιστώσεων
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση 2018/0063A(COD)
Esther DE LANGE [PPE] Irene TINAGLI [S&D]

ECON

Επί της ουσίας
Διαπίστωση ότι συντρέχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης, εκ μέρους της
Δημοκρατίας της Πολωνίας, του κράτους δικαίου
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2017/0360(NLE)

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

LIBE

Επί της ουσίας
Ενίσχυση της δημοσιονομικής ευθύνης και του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού
προσανατολισμού στα κράτη μέλη
* Διαδικασία διαβούλευσης
Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες

2017/0335(CNS)
ECON

44

Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου
Διαδικασία έγκρισης
Επί της ουσίας

2017/0333(APP)
ECON

Διορισμός του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα για τη Διακυβέρνηση
στον Τομέα της Στατιστικής (ESGAB)
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Επί της ουσίας

2017/0811(NLE)
ECON

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων
όσον αφορά θέματα που δεν άπτονται του ουσιαστικού ποινικού δικαίου και της δικαστικής
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Επί της ουσίας

2017/0166(NLE)
CULT

Σύναψη, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης του Συμβουλίου της
Ευρώπης σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων όσον αφορά θέματα που
άπτονται του ουσιαστικού ποινικού δικαίου και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές
υποθέσεις
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Επί της ουσίας

2017/0165(NLE)
LIBE

Συμμετοχή της ΕΕ στη Διεθνή Ομάδα Μελετών για το Ελαστικό (IRSG)
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Επί της ουσίας

2017/0159(NLE)
INTA

Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας βάσει της οποίας η Επιτροπή μπορεί
να ζητήσει από επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων να παράσχουν πληροφορίες σε
σχέση με την εσωτερική αγορά και άλλους συναφείς τομείς
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Επί της ουσίας

2017/0087(COD)
IMCO

Πρωτόκολλο πολιτιστικής συνεργασίας της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας,
αφετέρου
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Επί της ουσίας

2017/0081(NLE)
INTA

Παράρτημα στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της συμφωνίας
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών
της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η
προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Επί της ουσίας

2017/0033(NLE)
AFET

Κανόνες και γενικές αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης
των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
József SZÁJER [PPE]

2017/0035(COD)
JURI

Επί της ουσίας
Τρέχουσες εργασίες
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Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής
ηλεκτρονικής κάρτας υπηρεσιών και συναφών διοικητικών διευκολύνσεων
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση

2016/0403(COD)

Επί της ουσίας

IMCO

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το νομικό και
λειτουργικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κάρτας υπηρεσιών που θεσπίζεται με τον
κανονισμό ....[κανονισμός για την ευρωπαϊκή κάρτα ηλεκτρονικών υπηρεσιών]....
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση

2016/0402(COD)

Morten LØKKEGAARD [Renew]

IMCO

Επί της ουσίας
Επιβολή της οδηγίας 2006/123/EΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά για τη
θέσπιση διαδικασίας κοινοποίησης για τα συστήματα χορήγησης άδειας και τις απαιτήσεις
που σχετίζονται με τις υπηρεσίες, και την τροποποίηση της οδηγίας 2006/123/EΚ και του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του
συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση

2016/0398(COD)

Andreas SCHIEDER [S&D]

IMCO

Επί της ουσίας
•Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες και κατάργηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (κανονισμός για την
ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση

2017/0003(COD)

Birgit SIPPEL [S&D]

LIBE

Επί της ουσίας
Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση

2016/0397(COD)

Gabriele BISCHOFF [S&D]

EMPL

Επί της ουσίας
Συγκρότηση ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας,
της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (αναδιατύπωση)
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση

2016/0295(COD)

Klaus BUCHNER [Verts/ALE]

INTA

Επί της ουσίας
Ενωσιακό σύστημα πιστοποίησης του εξοπλισμού ελέγχου προστασίας των αερομεταφορών
από έκνομες ενέργειες
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Επί της ουσίας

2016/0236(COD)
IMCO

TRAN

Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της
Ιορδανίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες

2016/0253(NLE)
AFET

46

Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της κυβέρνησης της Μαλαισίας
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2016/0243(NLE)

Επί της ουσίας

AFET

Πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση

2016/0225(COD)

Malin BJÖRK [GUE/NGL]

LIBE

Επί της ουσίας
Aπαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως
δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα
άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης
προστασίας και τροποποίηση της οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης
Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν
διαμένοντες
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση

2016/0223(COD)

Tanja FAJON [S&D]

LIBE

Επί της ουσίας
Απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση)
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Sophia IN 'T VELD [Renew]

2016/0222(COD)
LIBE

Επί της ουσίας
Κοινή διαδικασία διεθνούς προστασίας στην Ένωση
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Laura FERRARA [NI]

2016/0224(COD)
LIBE

Επί της ουσίας
Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης του Καναδά σχετικά με την
εφαρμογή του δικαίου τους περί ανταγωνισμού
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Markus FERBER [PPE]

2016/0195(NLE)
ECON

Επί της ουσίας
Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση
υψηλής εξειδίκευσης
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Claude MORAES [S&D]

2016/0176(COD)
LIBE

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία
Δημιουργία της βάσης δεδομένων του EURODAC για την αντιπαραβολή των δακτυλικών
αποτυπωμάτων με στόχο την έμπρακτη εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013, για
την ταυτοποίηση υπηκόου τρίτης χώρας ή απάτριδος και τις αιτήσεις αντιπαραβολής των
δακτυλικών αποτυπωμάτων με τα δεδομένα της EURODAC από τις αρχές επιβολής του
νόμου των κρατών μελών και τη Europol για σκοπούς επιβολής του νόμου (αναδιατύπωση)
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Jorge BUXADÉ VILLALBA [ECR]

2016/0132(COD)
LIBE

Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες
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Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Claude MORAES [S&D]

2016/0131(COD)
LIBE

Επί της ουσίας
Θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι
υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος
από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Fabienne KELLER [Renew]

2016/0133(COD)
LIBE

Επί της ουσίας
Προσχώρηση της ΕΕ στην Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη
και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Sylwia SPUREK [S&D]

2016/0062(NLE)
LIBE

Επί της ουσίας
Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του
Τατζικιστάν, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της
Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Επί της ουσίας

2016/0055(NLE)
AFET

Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
κρατών μελών τους, αφενός, και του Τουρκμενιστάν, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η
προσχώρηση στης Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της
Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Κροατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της
Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της
Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Δημοκρατίας
της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας την Ευρωπαϊκή Ένωση
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Επί της ουσίας

2016/0041(NLE)
AFET

Σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών εταίρων
της Κοινότητας της Ανατολικής Αφρικής (ΚΑΑ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών μελών της, αφετέρου
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Massimiliano SALINI [PPE]

2016/0038(NLE)
INTA

Επί της ουσίας
Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της,
αφενός, και της Κοινότητας των Άνδεων και των χωρών μελών της (Βολιβία, Κολομβία,
Ισημερινός, Περού και Βενεζουέλα), αφετέρου
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Επί της ουσίας

2016/0025(NLE)
AFET

Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Esther DE LANGE [PPE]

2015/0270(COD)
ECON

Επί της ουσίας
Τρέχουσες εργασίες
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Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών
προϊόντων, των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, των ψαριών και των αλιευτικών
προϊόντων και για την τροποποίηση της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του
Μαρόκου, αφετέρου
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2015/0203(NLE)

Kathleen VAN BREMPT [S&D]

INTA

Επί της ουσίας
Θέσπιση ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής για τους σκοπούς
κοινών διαδικασιών που αφορούν τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς
προστασίας
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση

2015/0211(COD)

Επί της ουσίας

LIBE

Μηχανισμός μετεγκατάστασης σε περίπτωση κρίσης και μηχανισμοί για τον προσδιορισμό
του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που
υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση

2015/0208(COD)

Επί της ουσίας

LIBE

Σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής
Δημοκρατίας του Μπανγκλαντές σχετικά με ορισμένες πτυχές των αερομεταφορών
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2015/0188(NLE)

Marian-Jean MARINESCU [PPE]

TRAN

Επί της ουσίας
Εμπόριο ορισμένων προϊόντων χάλυβα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Δημοκρατίας του Καζακστάν (κωδικοποίηση)
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση

2015/0082(COD)

Επί της ουσίας

JURI

Πρωτόκολλο τροποποίησης της συμφωνίας Κοινού Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Χώρου
μεταξύ της ΕΕ και της Μολδαβίας ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2015/0035(NLE)

Roberts ZĪLE [ECR]

TRAN

Επί της ουσίας
Σύναψη της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη διαφάνεια στη διαιτητική
επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών βάσει συνθηκών
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Επί της ουσίας

2015/0012(NLE)
INTA

Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών
μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η
προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες

2014/0270(NLE)
AFET
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Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των Δυτικοαφρικανικών Κρατών,
της ECOWAS και της UEMOA, αφενός, και της ΕΕ και των κρατών μελών της, αφετέρου
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2014/0267(NLE)

Jude KIRTON-DARLING [S&D]

INTA

Επί της ουσίας
Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας,
αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2014/0220(NLE)

Επί της ουσίας

AFET

Προσδιορισμός του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης
διεθνούς προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Επί της ουσίας

2014/0202(COD)
LIBE

Ελεγκτής διαδικαστικών εγγυήσεων
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Επί της ουσίας

2014/0173(COD)
CONT

Απαγόρευση της αλιείας με παρασυρόμενα δίχτυα
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Επί της ουσίας

2014/0138(COD)
PECH

Συμφωνία κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της και της
Ουκρανίας
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Barbara THALER [PPE]

2014/0007(NLE)
TRAN

Επί της ουσίας
Mείωση των εκπομπών ρύπων από οδικά οχήματα
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Επί της ουσίας

2014/0012(COD)
ENVI

Διάθεση τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα στην αγορά
Διαδικασία έγκρισης
Benoît BITEAU [Verts/ALE]

2013/0434(APP)
AGRI

Επί της ουσίας
Ρύθμιση με τη Δημοκρατία της Ισλανδίας σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής της στην
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Roberta METSOLA [PPE]

2013/0425(NLE)
LIBE

Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες
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Συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και της Αυστραλίας, της Βραζιλίας, του Καναδά, του Χονγκ Κονγκ,
της Ινδίας και της Ιαπωνίας σύμφωνα με το άρθρο XXI της Γενικής Συμφωνίας για τις
συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS) του 1994, σε σχέση με τις τροποποιήσεις
των δεσμεύσεων που περιλαμβάνουν οι πίνακες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο
πλαίσιο της προσχώρησής τους στην ΕΕ
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Επί της ουσίας

2013/0329(NLE)
INTA

Συμφωνία συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, αφετέρου, σχετικά με
τη συμμετοχή, ως συμβαλλόμενου μέρους, της Δημοκρατίας της Κροατίας, μετά την
προσχώρησή της στην ΕΕ
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Επί της ουσίας

2013/0273(NLE)
INTA

Συμφωνία μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαβίβαση και
επεξεργασία δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Sophia IN 'T VELD [Renew]

2013/0250(NLE)
LIBE

Επί της ουσίας
Συμφωνία σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών, μεταξύ της ΕΕ και της
κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Περού
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Markus FERBER [PPE]

2013/0197(NLE)
TRAN

Επί της ουσίας
Στατιστικές σχετικά με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Derk Jan EPPINK [ECR]

2013/0181(COD)
ECON

Επί της ουσίας
Ενιαίες διατάξεις για την έγκριση μοτοσικλετών όσον αφορά τον θόρυβο
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Επί της ουσίας

2013/0159(NLE)
INTA

Σύστημα εισόδου /εξόδου για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου των υπηκόων
τρίτων χωρών που διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Επί της ουσίας

2013/0057(COD)
LIBE

Πρόγραμμα καταχώρισης ταξιδιωτών
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Επί της ουσίας

2013/0059(COD)
LIBE

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά τη χρήση του συστήματος
καταχώρισης εισόδου/εξόδου (ΣΚΕΕ) και του προγράμματος καταχώρισης ταξιδιωτών (ΠΚΤ)
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες

2013/0060(COD)
LIBE
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Ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Andor DELI [PPE]

2012/0324(NLE)
TRAN

Επί της ουσίας
Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής
πλοήγησης
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2012/0231(NLE)

Επί της ουσίας

ITRE

Δημιουργία μηχανισμού παροχής οικονομικής στήριξης σε κράτη μέλη που δεν έχουν ως
νόμισμα το ευρώ
Διαδικασία έγκρισης
Επί της ουσίας

2012/0164(APP)
ECON

Πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και διαδικασίες που υποστηρίζουν τις
διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών της Ένωσης στις
αγορές δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση

2012/0060(COD)

Daniel CASPARY [PPE]

INTA

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία
Σύναψη της συμφωνίας για Κοινό Ευρωπαϊκό Αεροπορικό Χώρο μεταξύ της ΕΕ και της
Δημοκρατίας της Μολδαβίας
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Roberts ZĪLE [ECR]

2012/0006(NLE)
TRAN

Επί της ουσίας
Συμφωνία EE - Τουρκίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

2010/0225(NLE)
TRAN

Επί της ουσίας
Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Βραζιλίας
Μη νομοθετικές διαδικασίες
István UJHELYI [S&D]

2011/0109(NLE)
TRAN

Επί της ουσίας
Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών και συμπληρωματική συμφωνία για την εφαρμογή της
μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της ΕΕ και των κρατών μελών της, της
Ισλανδίας και της Νορβηγίας
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Επί της ουσίας

2011/0102(NLE)
TRAN

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού
στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες

2011/0073(COD)
LIBE
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Συμφωνία ΕΕ/ Σαουδικής Αραβίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών
μεταφορών
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2010/0388(NLE)

Επί της ουσίας

TRAN

Συμφωνία ΕΕ/Περού σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Markus FERBER [PPE]

2010/0142(NLE)
TRAN

Επί της ουσίας
Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Χιλής για τη διατήρηση των αποθεμάτων
ξιφία στο Νοτιοανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Επί της ουσίας

2010/0084(NLE)
PECH

Ειδικοί όροι εμπορικών συναλλαγών με τις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες
η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο
***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία πρώτη ανάγνωση
Επί της ουσίας

2004/0148(COD)
INTA

Περάτωση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όσον αφορά τις
απαραίτητες αντισταθμιστικές προσαρμογές που προκύπτουν από την πρόθεση των ΗΠΑ
να ανακαλέσει ειδικές υποχρεώσεις σχετικά με υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και
στοιχημάτων σύμφωνα με το άρθρο XXI της Γενικής Συμφωνίας για τις Συναλλαγές στον
Τομέα των Υπηρεσιών (ΟΑΤ8)
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Bernd LANGE [S&D]

2008/0113(NLE)
INTA

Επί της ουσίας
Συμφωνία ΕΚ/Δημοκρατίας της Κορέας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών
μεταφορών
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Dominique RIQUET [Renew]

2009/0019(NLE)
TRAN

Επί της ουσίας
Eυρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΚ/Συρίας
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Επί της ουσίας

2008/0248(NLE)
AFET

Συμφωνία συνεργασίας ΕΚ/Λιχτενστάιν για την καταπολέμηση της απάτης
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Επί της ουσίας

2008/0234(NLE)
CONT

Υπογραφή και προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας ΕΚ/Καζακστάν σχετικά με ορισμένες
πτυχές των αεροπορικών μεταφορών
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες

2008/0040(NLE)
TRAN
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Συμμετοχή του Κράτους του Ισραήλ στα κοινοτικά προγράμματα
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2007/0241(NLE)

Επί της ουσίας

AFET

Τροποποίηση της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της ΕΚ και
του Μαρόκου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της
Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2007/0181(NLE)

Sven SCHULZE [PPE]

TRAN

Επί της ουσίας
Συμφωνία ΕΚ/Ρωσίας σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του σημερινού στυστήματος χρήσης
των υπερσιβηρικών δρομολογίων
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2007/0024(NLE)

Επί της ουσίας

TRAN

Συμπληρωματικό πρωτόκολλο στη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ / Τουρκίας μετά τη διεύρυνση
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2005/0091(NLE)

Επί της ουσίας

AFET

Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΚ/Συρίας
Μη νομοθετικές διαδικασίες

2004/0281(NLE)

Επί της ουσίας

AFET

Συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας : διαπραγμάτευση και σύναψη με τη
Λευκορωσία
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Επί της ουσίας

1995/0057(NLE)
AFET

Σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Τουρκμενιστάν
Μη νομοθετικές διαδικασίες
Επί της ουσίας

Τρέχουσες εργασίες

1998/0031(NLE)
AFET
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