
— Martin Schulz i Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, w sprawie wyników posiedzenia Rady Euro-
pejskiej w dniach 22-23 marca 2005 r. (B6-0225/2005);

— Hans-Gert Poettering, Marianne Thyssen, John Bowis, Alexander Radwan i João de Deus Pinheiro w
imieniu grupy PPE-DE, w sprawie wyników posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 22-23
marca 2005 r. (B6-0226/2005);

— Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Eoin Ryan, Roberta Angelilli, Alessandro Foglietta, Umberto Pirilli i
Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, w sprawie wyników posiedzenia Rady Europejskiej, które
odbyło się w Brukseli w dniach 22-23 marca 2005 r. (B6-0227/2005);

— Lena Ek i Wolf Klinz w imieniu grupy ALDE, w sprawie posiedzenia Rady Europejskiej (Bruksela, 22-23
marca 2005 r.) (B6-0228/2005).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.13 protokołu z dnia 13.04.2005.

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

4. Głosowanie

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

4.1. Kalendarz na 2006 r. (głosowanie)

Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu Europejskiego — 2006 r.: patrz propozycja, jaką przedstawiła
Konferencja Przewodniczących (pkt 12 protokołu z dnia 11.04.2005)

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

Terminy sesji miesięcznych na rok 2006 zostały wyznaczone na:

16 — 19 stycznia
1 i 2 lutego
13 — 16 lutego
13 — 16 marca
22 i 23 marca
3 — 6 kwietnia
26 i 27 kwietnia
15 — 18 maja
31 maja i 1 czerwca
12 — 15 czerwca
3 — 6 lipca
4 — 7 września
25 — 28 września
11 i 12 października
23 — 26 października
13 — 16 listopada
29 i 30 listopada
11 — 14 grudnia
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W związku z głosowaniem głos zabrali:

Przed głosowaniem:

— Joseph Daul, przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji, wyraził zastrzeżenia dotyczące tej
propozycji kalendarza ze względu na konsekwencje, jakie mógłby on mieć dla organizacji pracy komisji
parlamentarnych.

— Robert Goebbels w sprawie poprawki 7.

Po głosowaniu:

— Toine Manders zapytał o powód, dla którego złożona przez niego poprawka nie została poddana pod
głosowanie. (Przewodniczący odpowiedział, że procedura dotycząca głosowania nie przewiduje możli-
wości składania poprawek mających na celu odrzucenie całości propozycji).

4.2. Skutki finansowe przystąpienia Rumunii i Bułgarii (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie skutków finansowych przystąpienia Bułgarii i Rumunii [2005/2031(INI)] — Komi-
sja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Reimer Böge i Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0090/2005)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 2)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Przed głosowaniem:

Janusz Lewandowski, przewodniczący komisji BUDG, przedstawił poprawkę ustną mającą na celu zastąpie-
nie nowym tekstem nieomal wszystkich postanowień projektu rezolucji, w związku z porozumieniem z
Radą uzyskanym w ostatniej chwili.

Następnie głos zabrali Jean-Claude Juncker (urzędujący Przewodniczący Rady), Hans-Gert Poettering w imie-
niu grupy PPE-DE, Daniel Marc Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Schulz w imieniu grupy
PSE, który zaproponował poprawkę ustną mającą na celu zmianę początku ust. 1, Janusz Lewandowski,
który odczytał swoją poprawkę ustną, Reimer Böge (współsprawozdawca), w celu poparcia tej poprawki
ustnej, i Jean-Claude Juncker.

Poprawka ustna, którą wniósł Janusz Lewandowski, została przyjęta.

Parlament przyjął rezolucję ze zmianami wynikającymi z poprawki ustnej (P6_TA(2005)0116)

4.3. Wniosek Bułgarii o przystąpienie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o przystąpienie do Unii Europejskiej złożonego przez Bułgarię [2005/
2029(INI)] — Komisja Spraw Zagranicznych.
Sprawozdawca: Geoffrey Van Orden (A6-0078/2005)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0117)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Przed głosowaniem:

— Ursula Stenzel podkreśliła, że współsygnatariusze poprawki 5 z grupy PPE-DE podpisali ją w imieniu
własnym, a nie grupy;

— José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, w związku z przyjęciem poprawki ustnej do sprawozdania Rei-
mera Böge i Bárbary Dührkop Dührkop — A6-0090/2005, wycofał poprawkę 2 do zalecenia Geoffrey
Van Ordena — A6-0082/2005 i zalecenia Pierre'a Moscovici — A6-0083/2005;
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