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Az ülést 2014. július 7-én, hétfőn, 18.00-kor, Barbara Lochbihler (korábbi elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. Az elnök megválasztása

Barbara Lochbihler emlékezteti a képviselőket 

a) az ülés céljára: a bizottság elnökségének megalakítása az elnök és négy alelnök 
megválasztásával az eljárási szabályzat 204. cikke szerint

b) a választás sorrendjére: először az elnököt, aztán a négy alelnököt választják 
meg.

Barbara Lochbihler bejelenti az albizottság rendes tagjait helyettesítő póttagok nevét, 
és kéri az albizottság elnöki tisztségére vonatkozó jelölések előterjesztését. 

Richard Howitt az  S&D képviselőcsoporttól Elena Valencianót javasolja (S&D/ES) 
elnökjelöltnek. Elena Valenciano elfogadja a jelölést. Az elnök megállapítja, hogy a 
jelölt rendben kitöltötte a pénzügyi érdekeltségeiről szóló nyilatkozatot. Egyéb jelölés 
hiányában Barbara Lochbihler bejelenti, hogy a jelöltet közfelkiáltással 
megválasztották. 

Barbara Lochbihler felkéri Elena Valencianót, hogy vegye át az elnöklést. 
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2. Az alelnökök megválasztása

Az elnök jelöléseket kér az albizottság első alelnöki tisztségének betöltésére. 

Andrzej Grzyb az EPP képviselőcsoportból Cristian Predát (EPP/RO) javasolja. 
Cristian Preda elfogadja a jelölést. Az elnök megállapítja, hogy a jelölt rendben 
kitöltötte a pénzügyi érdekeltségeiről szóló nyilatkozatot. Egyéb jelölés hiányában az 
elnök bejelenti, hogy a jelöltet közfelkiáltással megválasztották.  

Az elnök felkéri Cristian Predát, hogy foglalja el a helyét az elnök mellett. 

Az elnök jelöléseket kér az albizottság második alelnöki tisztségének betöltésére. 

Charles Goerens az ALDE képviselőcsoportból Fernando Maura Barandiart 
(ALDE/ES) javasolja. Fernando Maura Barandiar elfogadja a jelölést. Az elnök 
megállapítja, hogy a jelölt rendben kitöltötte a pénzügyi érdekeltségeiről szóló 
nyilatkozatot. Egyéb jelölés hiányában az elnök bejelenti, hogy a jelöltet 
közfelkiáltással megválasztották. 

Az elnök felkéri Fernando Maura Barandiarant, hogy foglalja el a helyét a pódiumon. 

Az elnök jelöléseket kér az albizottság harmadik alelnöki tisztségének betöltésére. 

Andrzej Grzyb az EPP képviselőcsoportból Tőkés Lászlót (EPP/HU) javasolja. Tőkés 
László elfogadja a jelölést. Az elnök megállapítja, hogy a jelölt rendben kitöltötte a 
pénzügyi érdekeltségeiről szóló nyilatkozatot. Egyéb jelölés hiányában az elnök 
bejelenti, hogy a jelöltet közfelkiáltással megválasztották. 

Az elnök felkéri Tőkés Lászlót, hogy foglalja el a helyét az elnök mellett. 

Az elnök jelöléseket kér az albizottság negyedik alelnöki tisztségének betöltésére. 

Judith Sargentini a GREENS képviselőcsoportból Barbara Lochbihlert (GREENS/DE) 
javasolja. Barbara Lochbihler elfogadja a jelölést. Az elnök megállapítja, hogy a jelölt 
rendben kitöltötte a pénzügyi érdekeltségeiről szóló nyilatkozatot. Egyéb jelölés 
hiányában az elnök bejelenti, hogy a jelöltet közfelkiáltással megválasztották. 

Az elnök felkéri Barbara Lochbihlert, hogy foglalja el a helyét az elnök mellett. A 
korábbi elnök kollégái gratulálnak a korábbi elnöknek elnöksége során végzett 
munkájáért. 

3. Az elnök közleménye a 2014. év hátralévő részében tartandó ülések 
menetrendjéről

Az elnök bejelenti, hogy a koordinátorok elnökségi ülésére július 15-én Strasbourgban 
kerül sor. Ezen ülés alkalmával rögzítik a DROI ülésnaptárát a 2014-es év hátralévő 
részére, és rögzítik a DROI tagjaira vonatkozó nyelvhasználati rendszert. 



PV\1030964HU.doc 3/7 PE536.136v01-00

HU

4. A következő ülés időpontja és helye

2014. szeptember 11., Brüsszel.

Az ülést 18.20-kor berekesztik. 
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Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Ignazio Corrao, Andi-Lucian Cristea, Mark Demesmaeker, Charles Goerens, Kinga Gál, Andrzej 
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