
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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Zgromadzenie zgodziło się na tę propozycję.

Czternastu kandydatów zostało wybranych przez aklamację.

Ingo Friedrich wypowiedział się w kwestii procedury głosowania, a Neena Gill wyraziła żal, iż kandydaci,
zanim zostali wybrani, nie zostali przesłuchani, oraz wnioskowała, by przed jutrzejszym wyborami mogli to
uczynić kandydaci na kwestorów (Przewodniczący odpowiedział, że przekaże ten wniosek grupom politycz-
nym).

Pod nieobecność dwóch spośród wybranych rano członków komisji skrutacyjnej, na ich miejsce wyzna-
czono Hansa-Petera Martina (wycofał się wcześniej na rzecz Patricka Louisa, który przybył w trakcie wybo-
rów) oraz Astrid Lulling.

Następnie przystąpiono do głosowania.

(Posiedzenie, zawieszone o godzinie 15.40 w celu obliczenia głosów, zostało wznowione o 16.50.)

Przewodniczący podał wyniki głosowania:

— liczba głosujących 693
— głosy nieważne 26
— głosy oddane 667

(Lista uczestników głosowania jest załączona do niniejszego protokołu.)

Ilość głosów w malejącej kolejnośc:

— Alejo Vidal-Quadras Roca 287 głosów
— Antonios Trakatellis 253 głosów
— Dagmar Roth-Behrendt 244 głosów
— Edward H.C. McMillan-Scott 241 głosów
— Ingo Friedrich 232 głosy
— Mario Mauro 229 głosów
— António Costa 228 głosów
— Luigi Cocilovo 223 głosy
— Jacek Emil Saryusz-Wolski 214 głosów
— Pierre Moscovici 209 głosów
— Miroslav Ouzký 189 głosów
— Janusz Onyszkiewicz 177 głosów
— Gérard Onesta 167 głosów
— Sylvia-Yvonne Kaufmann 121 głosów

Zgodnie z art. 14 ust. 2 Regulaminu, porządek pierwszeństwa wiceprzewodniczących jest określony przez
ilość otrzymanych głosów.

Skład nowego Prezydium zostanie notyfikowany przewodniczącym instytucji Unii Europejskiej.

10. Wybór kwestorów (termin składania kandydatur)

Na propozycję Przewodniczącego termin składania kandydatur na wybory kwestorów został określony na
godz. 9 dnia jutrzejszego.

11. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

— Porozumienia w formie wymiany korespondencji, dotyczącego przedłużenia protokołu ustanawiającego
możliwość połowu i rekompensaty finansowej przewidzianych w umowie między Wspólnotą Europej-
ską i rządem Mauritiusa, dotyczącego połowu na wodach Mauritiusa, na okres od 3 grudnia 2002 r. do
2 grudnia 2003 r.
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