
4. Uroczyste otwarcie pierwszego posiedzenia rozszerzonego Parlamentu
Europejskiego (ciąg dalszy)

Głos zabrali: Eörsi Mátyás, w imieniu grupy ELDR, Francis Wurtz, w imieniu grupy GUE/NGL, Monica
Frassoni, w imieniu grupy Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński, w imieniu grupy UEN, Jens-Peter Bonde, w
imieniu grupy EDD, Marie-Françoise Garaud, niezrzeszona i Elmar Brok (przewodniczący komisji AFET),
który podkreślił rolę sprawozdawców (Jürgen Schröder, Jacques F. Poos, Michael Gahler, Luís Queiró, Elisa-
beth Schroedter, Ioannis Souladakis, Ursula Stenzel, Jas Gawronski, Demetrio Volcic, Jan Marinus Wiersma,
Panie Hoff i Carlsson i Claudio Martelli) na temat państw przystępujących.

5. Skład Parlamentu

Lista mianowanych 1 maja 2004 r. 162 członków Parlamentu Europejskiego z dziesięciu nowych Państw
Członkowskich znajduje się w załączniku do niniejszego protokołu.

Przewodniczący przytoczył treść przepisu art. 7 ust. 5 Regulaminu.

6. Skład komisji

Lista wniosków w sprawie nominacji do komisji parlamentarnych, przedstawionych przez grupy polityczne,
znajduje się w załączniku do niniejszego protokołu.

Jeżeli do momentu przyjęcia protokołu nie zostanie zgłoszony żaden sprzeciw, nominacje te zostaną uznane
za przyjęte.

7. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Głos zabrali: Evelyne Gebhardt, która wniosła o usunięcie z punktu 13 („Korekty do głosowania”) protokołu
z dnia 21 kwietnia korekt do głosowania wprowadzonych przez Hansa-Petera Martina do sprawozdania van
Hulten (A5-0218/2004), gdyż, według niej, nie był on obecny podczas głosowania nad tym sprawozdaniem,
Hans-Peter Martin, który odparł te oskarżenia (Przewodniczący postanowił, że te korekty do głosowania nie
zostaną uwzględnione), John Walls Cushnahan, który nawiązał do zarzutów nadużyć finansowych i poparł
wypowiedź Evelyne Gebhardt i Hans-Peter Martin, który podtrzymał swoje stanowisko (Przewodniczący
przypomniał przepisy stosowane w zakresie korekt do głosowania i na tej podstawie potwierdził swoją
decyzję).

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

8. Kalendarz sesji

Konferencja Przewodniczących postanowiła, zgodnie z art. 10 ust. 4 Regulaminu, przenieść posiedzenia
przewidziane w dniach 29 i 30 września 2004 r. na 13 i 14 października 2004 r., aby pozostawić Parla-
mentowi czas na przeprowadzenie przesłuchań członków zaproponowanych Komisji celem zatwierdzenia
ich nominacji na czas z dniem 1 listopada 2004 r.

9. Kalendarz budżetowy (terminy składania)

W porozumieniu z komisją budżetową BUDG zostały ustalone następujące terminy składania projektów
poprawek i propozycji zmian w projekcie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005:

— członkowie indywidualni (co najmniej 40) i stałe komisje zbierające się w trakcie 37 tygodnia: ponie-
działek, 6 września 2004 r., godzina 12,

— stałe komisje zbierające się w trakcie 38 tygodnia: środa, 15 września 2004 r., godzina 12,

— grupy polityczne: środa, 22 września 2004 r., godzina 12.
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