
8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone, itp.) zawarte są w załączniku 1 do pro-
tokołu.

8.1. Wybór kwestorów Parlamentu Europejskiego (pierwsza tura głosowania)

Następnym punktem porządku dziennego był wybór kwestorów.

Złożono następujące kandydatury:

Mia De Vits, Genowefa Grabowska, Anneli Jäätteenmäki, Astrid Lulling, James Nicholson i Godelieve Quis-
thoudt-Rowohl.

Z racji, iż ilość kandydatów przekraczała ilość miejsc do obsadzenia, przystąpiono do głosowania tajnego,
zgodnie z art.12 ust.1 Regulaminu, za pomocą systemu elektronicznego.

Zgodnie z art.15 ust. 2 Regulaminu, wybór ten odbywa się według tych samych zasad, jak te stosujące się
do wyboru wiceprzewodniczących.

Głos zabrała Neena Gill, która ponownie podniosła wniesiony wczoraj przez siebie wniosek (pkt. 9 protokołu
z dnia 20.07.2004)o umożliwienie kandydatom na kwestorów prezentacji własnej osoby przed Zgromadze-
niem (Przewodniczący odpowiedział, że większość grup politycznych nie przyjęła tego wniosku; pomimo to
Przewodniczący wezwał kandydatów do podnoszenia się po kolei przy wyczytywaniu ich nazwisk, co też
uczynili).

W wyniku problemu technicznego w elektronicznym systemie głosowania, Przewodniczący zadecydował
o przesunięciu głosowań na godzinę 15 i o kontynuowaniu przerwanej uprzednio debaty.

9. Program działania prezydencji Holandii (ciąg dalszy debaty)

Głos zabrali: Hartmut Nassauer, Harlem Désir, Sophia Helena In 't Veld, Claude Turmes, Margie Sudre,
Bárbara Dührkop Dührkop, Etelka Barsi-Pataky, Stavros Lambrinidis, Timothy Kirkhope, Marianne Thyssen,
Othmar Karas, Jan Peter Balkenende i Romano Prodi.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14:00 i wznowione o 15:00.)

10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Frithjof Schmidt, Herbert Bösch, Bernadette Bourzai, Emine Bozkurt i Maria da Assunçăo Esteves poinfor-
mowali, iż byli obecni, lecz ich nazwiska nie figurują na liście obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

Głos zabrał Philip Charles Bradbourn, wnioskując, by dostęp do głównych wind został zastrzeżony dla
posłów, tak by im umożliwić dotarcie na czas na głosowania (Przewodniczący przyjął wniosek do wiado-
mości).

11. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone, itp.) zawarte są w załączniku 1 do pro-
tokołu.
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