
4. Weryfikacja mandatów

Przewodniczący senior ogłosił, że wszystkie akty dotyczące wyboru posłów zostaną przekazane do komisji
właściwej do weryfikacji mandatów, która zostanie ustanowiona zgodnie z art. 175 Regulaminu.

Przewodniczący senior przypomniał, że zgodnie z art. 3 ust. 5 Regulaminu tak długo, póki jego mandat nie
zostanie zweryfikowany, lub też nie wniesiono ewentualnego sprzeciwu, wszyscy posłowie zasiadają w Par-
lamencie oraz jego organach w pełni korzystając z przysługujących im uprawnień.

Przewodniczący senior przypomniał, że zgodnie z art. 7 Aktu dotyczącego wyboru przedstawicieli Parla-
mentu Europejskiego w bezpośrednich wyborach powszechnych posłowie sprawujący funkcje niepołączalne
z mandatem posła do Parlamentu Europejskiego nie mogą w nim zasiadać. Przewodniczący senior poprosił
16 posłów, którzy dotąd nie podpisali oświadczenia o niepołączalności stanowisk, by uczynili to jak naj-
szybciej.

5. Skład Parlamentu

Przewodniczący senior ogłosił, że F. Daerden, E. Di Rupo i K. De Gucht zrezygnowali z mandatu.

Przewodniczący senior zwrócił uwagę, że K. De Gucht został już zastąpiony przez Johana Van Hecke'a

Parlament przyjął do wiadomości powyższe wakaty i powiadomi o nich władze belgijskie.

6. Tworzenie grup politycznych

Przewodniczący senior ogłosił, że został powiadomiony o utworzeniu następujących grup politycznych:

— Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów (PPE-DE):
268 członków

— Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim (PSE): 200 członków

— Grupa Przymierza Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE): 88 członków

— Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie (Verts/ALE): 42 członków

— Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica (GUE/NGL): 41
członków

— Grupa Niepodległość i Demokracja (IND/DEM): 33 członków

— Grupa Przymierza Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (UEN): 27 członków

Przewodniczący senior dodał, że niezrzeszonych jest 33 posłów.

Oświadczenia o tworzeniu grup politycznych, przewidziane w art. 29 ust. 4 Regulaminu, zostaną przeka-
zane Przewodniczącemu.

7. Wybór Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący senior ogłosił, że otrzymał, zgodnie z art.12 Regulaminu, następujące kandydatury: José
Borrell Fontelles, Bronisław Geremek i Francis Wurtz.

Po przypomnieniu przepisów art. 13 ust.1 Regulaminu, Przewodniczący senior przystąpił do losowego
wyboru ośmiu członków komisji skrutacyjnej.

Wyznaczeni zostali: Patrick Louis, István Pálfi, Justas Vincas Paleckis, Josu Ortuondo Larrea, Janusz Onysz-
kiewicz, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marco Pannella i Lapo Pistelli.

W krótkich przemówieniach Josep Borrell Fontelles, Bronisław Geremek i Francis Wurtz przedstawili swoje
kandydatury.
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Przewodniczący senior zapoznał Zgromadzenie z procedurą głosowania.

Następnie przystąpiono do głosowania.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11:05 i wznowione o 11:50.)

Przewodniczący senior ogłosił wyniki głosowania:

— liczba głosujących 700
— głosy nieważne 53
— oddane głosy 647
— większość absolutna 324

(Lista uczestników głosowania jest załączona do niniejszego protokołu.)

Wyniki głosowania:

— Josep Borrell Fontelles: 388 głosów
— Bronisław Geremek: 208 głosów
— Francis Wurtz: 51 głosów

Przewodniczący senior ogłosił José Borrella Fontelles'a, który otrzymał absolutną większość oddanych gło-
sów, Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego oraz pogratulował mu wyboru.

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

W następstwie swego wyboru Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie, w którym oddał cześć swemu
poprzednikowi Patowi Coksowi, powitał szczególnie posłów z nowych Państw Członkowkich oraz określił
najważniejsze kierunki swojego programu.

Głos zabrali: Romano Prodi (Przewodniczący Komisji), Hans-Gert Poettering, w imieniu grupy PPE-DE, Mar-
tin Schulz, w imieniu grupy PSE, Graham R. Watson, w imieniu grupy ADLE, Monica Frassoni, w imieniu
grupy Verts/ALE, Francis Wurtz, w imieniu grupy GUE/NGL, Cristiana Muscardini, w imieniu grupy UEN,
i Bruno Gollnisch, niezrzeszony.

8. Wybór wiceprzewodniczących (termin składania kandydatur)

Na propozycję Przewodniczącego termin składania kandydatur na wybory wiceprzewodniczących został
określony na godz. 13 dnia bieżącego. Wybory odbyły się o godz. 15.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12:30 i wznowione o 15:00.)

9. Wybór wiceprzewodniczących

Przewodniczący przystąpił do losowego wyboru trzech nowych członków komisji skrutacyjnej, na miejsce
wyznaczonych rano trzech członków, którzy przedstawili usprawiedliwienie.

Wyznaczeni zostali: Daniel J. Hannan, Pier Luigi Bersani i Joseph Muscat.

Przewodniczący ogłosił, że otrzymał następujące kandydatury na wybory wiceprzewodniczących:

Luigi Cocilovo, António Costa, Ingo Friedrich, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Edward H.C. McMillan-Scott, Mario
Mauro, Pierre Moscovici, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz, Miroslav Ouzký, Dagmar Roth-Behrendt,
Jacek Emil Saryusz-Wolski, Antonios Trakatellis i Alejo Vidal-Quadras Roca.

Z racji, iż liczba kandydatów nie przekraczała ilości miejsc do obsadzenia, Przewodniczący zaproponował,
by wiceprzewodniczących wybrać przez aklamację i by następnie przystąpić do kolejnego wyboru w celu
ustalenia porządku pierwszeństwa wiceprzewodniczących.
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