
Giuseppe Gargani zadał pytanie ustne.

Charlie McCreevy (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne.

Głos zabrali: Klaus-Heiner Lehne, w imieniu grupy PPE-DE, Gary Titley, w imieniu grupy PSE,
Sharon Bowles, w imieniu grupy ALDE, Jean-Paul Gauzès, Manuel Medina Ortega i Charlie McCreevy.

Debata została zamknięta.

5. Ryzyko zamknięcia Stoczni Gdańskiej (debata)

Oświadczenie Komisji: Ryzyko zamknięcia Stoczni Gdańskiej

Charlie McCreevy (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski, w imieniu grupy PPE-DE, Bogusław Liberadzki, w imieniu grupy PSE,
Bronisław Geremek, w imieniu grupy ALDE, Marcin Libicki, w imieniu grupy UEN, Francis Wurtz,
w imieniu grupy GUE/NGL, Witold Tomczak, w imieniu grupy IND/DEM, Maciej Marian Giertych, niezrze-
szony, Józef Pinior, Hanna Foltyn-Kubicka, Mary Lou McDonald, Genowefa Grabowska, Mirosław Mariusz
Piotrowski i Charlie McCreevy.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.15 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o 11.30.)

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT

Wiceprzewodniczący

6. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący ogłosił następujący komunikat:

Jak mogą państwo zauważyć, w sali posiedzeń plenarnych zostały zainstalowane dwa nowe ekrany. Są one
większe i dają dużo więcej możliwości niż te, które zastąpiły.

Wymiana ta stanowi pierwszy etap trwającego właśnie projektu, którego celem jest poprawa jakości
i sposobu przedstawiania informacji na temat przebiegu posiedzenia plenarnego zarówno dla posłów, jak
i dla obywateli.

Dzieje się tak szczególnie w przypadku głosowania imiennego, gdzie po każdym głosowaniu przez krótki
okres czasu pojawiać się będzie wykres przedstawiający rozkład głosów na sali. Innowacja ta, która istnieje
już w wielu parlamentach krajowych, przedstawia dane dotyczące głosowań imiennych, które publikowane
są w sposób szczegółowy w protokole.

Jednakże po podjęciu decyzji przez Prezydium wczoraj wieczór, Konferencja Przewodniczących, rozważając
całą sytuację, postanowi w czwartek czy w przyszłości przewodniczący grup politycznych będą chcieli czy
też nie wykorzystywać w sposób stały to udogodnienie techniczne. W chwili obecnej grupy polityczne,
z którymi skonsultowano się rano, postanowiły zezwolić na korzystanie z wykresu w drodze wyjątku
w czasie dzisiejszego głosowania.
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