
4. Mandátumvizsgálat

A korelnök bejelenti, hogy a képviselők megválasztására vonatkozó valamennyi aktus átadásra kerül a man-
dátumvizsgáló bizottság számára, amelyet az Eljárási Szabályzat 175. cikkének megfelelően kell felállítani.

A korelnök emlékeztet arra, hogy az Eljárási Szabályzat 3. cikke (5) bekezdésének megfelelően a képviselői
mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve amíg valamely vitában nincs határozat, a képviselő elfoglalhatja
a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt.

A korelnök emlékeztet arra, hogy az Európai Parlement képviselőinek általános és közvetlen választás útján
történő megválasztásáról szóló jogi aktus 7. cikkének megfelelően az Európai Parlament képviselői mandá-
tumával összeférhetetlen hivatalt betöltő képviselők nem foglalhatják el helyüket a Parlamentben. Felszólítja
azt a 16 képviselőt, aki még nem írta alá az összeférhetetlenséget kizáró nyilatkozatot, hogy haladéktalanul
tegye ezt meg.

5. A Parlament tagjai

A korelnök bejelenti, hogy Daerden, Di Rupo és De Gucht urak visszaadták mandátumukat.

A korelnök bejelenti, hogy De Gucht úr helyét ettől fogva Johan Van Hecke foglalja el.

A Parlament tudomásul veszi a fent nevezett üresedéseket, és tájékoztatja a belga hatóságokat.

6. A képviselőcsoportok megalakítása

A korelnök bejelenti, hogy tájékoztatták a következő képviselőcsoportok megalakításáról:

— az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja (PPE-DE):
268 tag

— az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja (PSE): 200 tag

— Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport (ALDE): 88 tag

— a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja (Verts/ALE): 42 tag

— az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja (GUE/NGL): 41 tag

— Függetlenség és Demokrácia Képviselőcsoport (IND/DEM): 33 tag

— a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja (UEN): 27 tag

Hozzáteszi, hogy 33 képviselő független.

A képviselőcsoportok megalakítására vonatkozóan az Eljárási Szabályzat 29. cikkének (4) bekezdésében
előírt nyilatkozatokat az elnökhöz juttatják majd el.

7. Az Európai Parlament elnökének megválasztása

A korelnök bejelenti, hogy az Eljárási Szabályzat 12. cikkének megfelelően megkapta Josep Borrell Fontelles,
Bronisław Geremek és Francis Wurtz urak jelöléseit.

A korelnök, miután emlékeztetett az Eljárási Szabályzat 13. cikke (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekre,
eljár a nyolc szavazóbiztos kisorsolásában.

Kinevezésre kerültek: Patrick Louis, Pálfi István, Justas Vincas Paleckis, Josu Ortuondo Larrea, Janusz
Onyszkiewicz, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marco Pannella és Lapo Pistelli.

Jelölésük rövid ismertetése céljából felszólalt Josep Borrell Fontelles, Bronisław Geremek és Francis Wurtz.
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A korelnök ismerteti a Közgyűlés számára a szavazás során alkalmazandó eljárást.

A korelnök lefolytatja a szavazást.

(A 11.05-kor megszakított ülést 11.50-kor folytatják.)

A korelnök felolvassa a szavazás eredményét

— szavazók száma: 700
— üres vagy érvénytelen szava-

zócédula: 53
— leadott szavazatok: 647
— abszolút többség: 324

(A szavazáson részt vett képviselők listája a jelen jegyzőkönyv mellékleteként szerepel.)

A megkapott szavazatok száma:

— Josep Borrell Fontelles: 388 szavazat
— Bronisław Geremek: 208 szavazat
— Francis Wurtz: 51 szavazat

Mivel Josep Borrell Fontelles kapta meg a leadott szavazatok abszolút többségét, a korelnök az Európai
Parlament elnökének nyilvánítja, és gratulál megválasztásához.

ELNÖKSÉG: Josep BORRELL FONTELLES

Elnök

Az Európai Parlament elnöke a megválasztását követően rövid nyilatkozatot tesz, amelyben méltatja elődje,
Pat Cox érdemeit, köszönti az új tagállamok képviselőit, és nagy vonalakban ismerteti a programját.

Felszólaltak: Romano Prodi (a Bizottság Elnöke), Hans-Gert Poettering, a PPE-DE csoport nevében, Martin
Schulz, a PSE csoport nevében, Graham R. Watson, az ALDE csoport nevében, Monica Frassoni, a Verts/ALE
csoport nevében, Francis Wurtz, a GUE/NGL csoport nevében, Cristiana Muscardini, az UEN csoport nevé-
ben, és Bruno Gollnisch, független.

8. Az alelnökök megválasztása (a jelölések benyújtási határideje)

Az elnök javaslatára az alelnöki választásokra történő jelölések benyújtási határidejét a mai napon, 13 órai
időpontban szabták meg. A választásra 15 órakor kerül sor.

(A 12.30-kor megszakított ülést 15 órakor folytatják.)

9. Az alelnökök megválasztása

Az elnök eljár három új választóbiztos kisorsolásában, mert a ma reggel kisorsolt választóbiztosok közül
hárman nem kívántak élni a lehetőséggel.

Kinevezésre kerültek: Daniel J. Hannan, Pier Luigi Bersani és Joseph Muscat.

Az elnök kijelenti, hogy a következő jelöléseket kapta az alelnöki tisztségekre:

Luigi Cocilovo, António Costa, Ingo Friedrich, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Edward H.C. McMillan-Scott, Mario
Mauro, Pierre Moscovici, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz, Miroslav Ouzký, Dagmar Roth-Behrendt,
Jacek Emil Saryusz-Wolski, Antonios Trakatellis és Alejo Vidal-Quadras Roca.

Mivel a jelöltek száma nem haladta meg a betöltendő alelnöki posztok számát, az elnök javasolja, hogy az
alelnököket kézfenntartással szavazzák meg, és ezután szavazzanak az alelnökök elsőbbségi sorrendjének
megállapításáról.
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