
10. Porządek dzienny

Głos zabrał Jaime Mayor Oreja, który wyraził pragnienie, by Parlament potępił zamach wywołany samo-
chodem-pułapką, do którego doszło tego dnia rano w Madrycie, i podczas którego nie zanotowano ofiar
(Przewodniczący stwierdził, że poprzez oklaski, Parlament dał wyraz takiego potępienia).

Porządek obrad został ustalony (pkt 12 protokołu z dnia 09.05.2005) i rozesłana została errata do porządku
dziennego (PE 357.268/OJ/COR), gdzie zaproponowano wprowadzenie następującej zmiany:

środa

— Sprawozdanie Claude'a Moraesa — A6-0140/2005: Ochrona mniejszości oraz polityka antydyskrymi-
nacyjna, zostało usunięte z porządku dziennego.

Głos zabrali: Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, która poprosiła, po pierwsze, by tłumaczenie sprawoz-
dań legislacyjnych (jak w przypadku sprawozdania Petera Skinnera A6-0146/2005, usuniętego z porządku
dziennego) od tej pory uznano za priorytetowe, a następnie, by wpisać to sprawozdanie do porządku
dziennego przyszłej sesji (do czego Przewodniczący się zobowiązał); Claude Moraes, który, podzielając
wypowiedź Hannes Swoboda, gdyż jego sprawozdanie A6-0140/2005 spotkał taki sam los, poprosił, by
poddano go pod dyskusję i głosowanie podczas następnej sesji (Przewodniczący odpowiedział, że tak się
stanie); Peter Skinner na temat wycofania swego sprawozdania, Pervenche Berès (przewodnicząca komisji
ECON), przeciwstawiając się wprowadzaniu zmian w porządku dziennym w wyniku wycofania tych spra-
wozdań (co Przewodniczący przyjął do wiadomości) oraz Sarah Ludford, która zwróciła się o udzielenie
zapewnienia, że pod koniec przyszłej sesji w Strasburgu nie dojdzie już do problemu z transportem lotni-
czym.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

11. Wniosek o wotum nieufności (debata)

Wniosek o wotum nieufności dla Komisji Europejskiej (B6-0318/2005) (lista sygnatariuszy: zob. załącznik
protokołu z dnia 12.05.2005)

Potwierdzili swe podpisy:

Alyn Smith, Věra Flasarová, Jiří Maštálka, Esko Seppänen i Daniel Strož.

Wycofali swe podpisy:

John Attard-Montalto, Umberto Guidoni, Helmuth Markov, Miguel Portas, Feleknas Uca, Karin Resetarits,
Paul Verges i Gabriele Zimmer.

Przewodniczący zwrócił uwagę, że osiągnięto liczbę wymaganych podpisów, zgodnie z art. 100, ust. 1
Regulaminu, koniecznych do złożenia wniosku o wotum nieufności.

Głos zabrali: Nigel Farage, który przedstawił wniosek o wotum nieufności, oraz Roger Helmer który, zgod-
nie z art. 141 ust. 4 Regulaminu, zadał mówcy pytanie, na które otrzymał odpowiedź.

Głos zabrali: José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji), Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE,
Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Monica Frassoni w imieniu
grupy Verts/ALE, Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, Jens-Peter Bonde w imieniu grupy IND/DEM,
Brian Crowley w imieniu grupy UEN, Hans-Peter Martin niezrzeszony, José Manuel Barroso i Jens-Peter
Bonde na temat wystąpienia José Manuela Barroso (Przewodniczący odebrał mu głos).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt. 6.1 protokołu z dnia 08.06.2005 r.
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