
Przewodniczący przyjmuje do wiadomości powyższą decyzję i, po przypomnieniu postanowień art. 214
Traktatu WE, stwierdza, że ze względu na brak propozycji Parlament nie może zająć stanowiska.

Atzo Nicolaï (urzędujący Przewodniczący Rady) uznał, że w tych okolicznościach obecna Komisja będzie
pełnić swoje obowiązki tak długo, jak to konieczne.

Głos zabrał Marco Pannella na podstawie art. 214 Traktatu WE oraz art. 99 ust. 2 i art. 132 Regulaminu
Parlamentu (Przewodniczący odebrał mu głos, ponieważ wystąpienie to nie miało charakteru wniosku
w sprawie przestrzegania Regulaminu).

Głos zabrali: Martin Schulz w imieniu grupy PSE, który wnioskował o zawieszenie posiedzenia, by dać czas
grupom politycznym na uzyskanie porozumienia, i Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE, który
dołączył się do tego wniosku.

Przewodniczący stwierdził, że zwoła posiedzenie Konferencji Przewodniczących po zamknięciu posiedzeń
grup politycznych.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11:15 i wznowione o 12:15.)

Głos zabrał Bogusław Rogalski w sprawie proceduralnej.

Głos zabrali: Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham
Watson w imieniu grupy ALDE, Daniel Marc Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz
w imieniu grupy GUE/NGL, Jens-Peter Bonde w imieniu grupy IND/DEM, Cristiana Muscardini w imieniu
grupy UEN, i Ryszard Czarnecki niezrzeszony.

Głos zabrali: w sprawie proceduralnej, Robert Kilroy-Silk (Przewodniczący odebrał mu głos, ponieważ
wystąpienie nie miało charakteru wniosku w sprawie przestrzegania Regulaminu) i Alessandra Mussolini.

Głos zabrali: Atzo Nicolaï i José Manuel Barroso.

Przewodniczący podsumowując powyższe wystąpienia stwierdził, że Parlament nie ma już do rozpatrzenia
żadnej propozycji i że w związku z tym głosowanie nie odbędzie się oraz że obecna Komisja nadal będzie
pełnić swoje obowiązki. Zwrócił się także do José Manuel Barroso i Rady o jak najszybsze przedstawienie
propozycji i o informowanie Parlamentu o stanie zaawansowania prac.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13:05 i wznowione o 15:05.)

PRZEWODNICTWO: Pierre MOSCOVICI
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6. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Salvatore Tatarella i Hiltrud Breyer poinformowali, iż byli obecni, lecz ich nazwiska nie figurują na liście
obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

Głos zabrał Roger Knapman, w sprawie dzisiejszego (środa) porządku dziennego.

7. Stosunki UE-Indie (oświadczenia z debatą)

Oświadczenia Rady i Komisji: Stosunki UE-Indie

Sprawozdanie dotyczące projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie stosunków
pomiędzy Unią Europejską a Indiami [2004/2195(INI)] — Komisja Spraw Zagranicznych.
Sprawozdawca: Emilio Menéndez del Valle (A6-0024/2004).

Atzo Nicolaï (urzędujący Przewodniczący Rady) i Günther Verheugen (członek Komisji) wydali oświadczenia.
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