
8.2. Wybór Przewodniczącego Komisji

Przewodniczący ogłosił, że otrzymał, zgodnie z art. 98 Regulaminu, kandydaturę José Manuel Durão Bar-
roso.

Głos zabrali: Hans-Gert Poettering, w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz, w imieniu grupy PSE, Graham
R. Watson, w imieniu grupy ALDE, Daniel Marc Cohn-Bendit, w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz, w
imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Paul Farage, IND/DEM, Brian Crowley, w imieniu grupy UEN, i Bruno Goll-
nisch, niezrzeszony.

Przewodniczący potwierdził, że członkowie komisji skrutacyjnej wyznaczeni na wybory Przewodniczącego
i wiceprzewodniczących, mianowicie: Patrick Louis, István Pálfi, Justas Vincas Paleckis, Daniel J. Hannan, Pier
Luigi Bersani, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Joseph Muscat i Astrid Lulling sprawują swoją funkcję,
i poprosił ich o podejście do urn.

Następnie przystąpiono do głosowania.

(Posiedzenie, zawieszone o godzinie 12.50 by umożliwić obliczenie wyników głosowania, zostało wznowione o 13.15).

Z racji, że José Manuel Durão Barroso dotychczas nie przybył, Przewodniczący zadecydował o wstrzymaniu
odczytania wyników głosowania do jego nadejścia.

Głos zabrał Marco Pannella.

Po przybyciu José Manuel Durăo Barroso Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

— liczba głosujących 711

— glosy nieważne/wstrzymanie się od głosu 44

— głosy czyste 3

— głosy ważne 664

(Lista uczestników głosowania jest załączona do niniejszego protokołu.)

José Manuel Durăo Barroso otrzymał 413 głosów za oraz 251 głosów przeciw i został tym samym wybrany.

Przewodniczący pogratulował mu wyboru oraz wskazał, że zgodnie z art. 98 ust. 3 Regulaminu, powiadomi
Radę o wyniku wyboru, jak i złoży do Rady i wybranego Przewodniczacego Komisji wniosek o zapropono-
wanie za wspólnym porozumieniem kandydatów na poszczególne stanowiska komisarzy.

Z okazji swego wyboru José Manuel Durăo Barroso wygłosił krótkie przemówienie.

9. Skład komisji

Grupy polityczne PPE-DE, , GUE/NGL i Verts/ALE wniosły zmiany na listę nominacji do komisji parlamen-
tarnych, tak jak zostało to zaproponowane przez Konferencję Przewodniczących (pkt 14 protokołu z dnia
21.07.2004) i przyjęte w trakcie tury głosowania podczas trwającego posiedzenia (pkt 8.1).

Końcowa lista figuruje w załączniku do niniejszego protokołu (załącznik 2).
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