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Przewodniczący

4. Głosowanie

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

4.1. Postępy Turcji na drodze do przystąpienia (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie regularnego sprawozdania 2004 i zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące postę-
pów Turcji na drodze do przystąpienia [COM(2004)0656 — C6-0148/2004 — 2004/2182(INI)] — Komisja
Spraw Zagranicznych.
Sprawozdawca: Camiel Eurlings (A6-0063/2004).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2004)0096)

(Lista uczestników głosowania tajnego znajduje się w załączniku 2 „Wyniki głosowania imiennego”, a lista sygnatariu-
szy wniosków o głosowanie tajne — w załączniku 3).

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Przed głosowaniem Graham Watson w imieniu grupy ALDE, sprzeciwił się składaniu, na podstawie art. 162
ust. 2 Regulaminu, wniosków o głosowanie tajne; wniósł, by Przewodniczący ogłosił takie wnioski za nie-
dopuszczalne oraz by ww. przepis Regulaminu został wyjaśniony.

W związku z tym wystąpieniem głos zabrali: Daniel Marc Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Martin
Schulz w imieniu grupy PSE, obaj popierając Grahama Watsona; Richard Corbett, który uściślił, iż zgodnie
z art. 162 ust. 2 Regulaminu głosowanie tajne jest możliwością („Głosowanie tajne może być przeprowa-
dzone”), a nie obowi¹zkiem; Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, który poprosił Przewodniczącego o
poddanie wniosków o głosowanie tajne do zatwierdzenia przez zgromadzenie plenarne (Przewodniczący nie
nadał temu wnioskowi dalszego biegu); Vytautas Landsbergis, który poprosił tych członków swojej grupy,
którzy podpisali wnioski o głosowanie tajne, o wycofanie swoich podpisów; Francesco Enrico Speroni,
Jacques Toubon i Bernd Posselt, w sprawie stosowania art. 162.

Przewodniczący w następstwie ww. wystąpień uściślił, iż złożono trzy wnioski o głosowanie tajne oraz że
złożono je zgodnie z Regulaminem. Wyjaśnił, iż zasięgnął opinii właściwych służb i poddał analizie prece-
densy w tej sprawie, w tym decyzję podjętą przez Przewodniczącego Pata Coxa w dniu 12 czerwca 2002 r.,
dotyczącą kalendarza sesji miesięcznych na 2003 r. (por. punkt 7 protokołu z 12.06.2002 r.) oraz orzeczenie
Sądu Pierwszej Instancji z października 2001 r. dotyczące podobnego przypadku, w którym uznano, iż
termin „może” należy w œwietle art. 29 ust. 1 Regulaminu rozumieæ jako przepis obligatoryjny.

Przewodniczący zadecydował więc na podstawie przywołanych precedensów o przystąpieniu do głosowania
tajnego przy pomocy głosowania elektronicznego, bez uszczerbku dla późniejszych wniosków właściwej
komisji.

*
* *

W trakcie głosowania Michel Rocard złożył poprawkę ustną nr 71, która została przyjęta.
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