
PV\1214229PL.docx PE658.718v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu

ANIT_PV(2020)0923_1

PROTOKÓŁ
Posiedzenie z dnia 23 września 2020 r.

BRUKSELA

Paolo de Castro (poseł z najdłuższym stażem) otworzył posiedzenie w środę 23 września 
2020 r. o godz. 9.25.

Otwarcie posiedzenia przez tymczasowego przewodniczącego

Tymczasowy przewodniczący ogłosił otwarcie posiedzenia.

Poseł do PE Peter Lundgren (ECR) wygłosił wstępną uwagę na temat kandydata grupy 
Verts/ALE, który został zgłoszony obok kandydata grupy ID. Zauważył, że nie odpowiada to 
systemowi d’Hondta. Tymczasowy przewodniczący odpowiedział, że propozycja dwóch 
kandydatów jest wyraźnie zgodna z przepisami.

Tymczasowy przewodniczący poinformował, że poseł Herbert Dorfmann (PPE) zostanie 
zastąpiony w głosowaniu przez posłankę Christine Schneider i przypomniał, że:

 wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, a głosy są rozdzielane w następujący sposób: 
8 głosów dla PPE, 6 dla S&D, 4 dla Renew, 3 dla Verts/ALE, 3 dla ID, 3 dla ECR, 2 
dla GUE/NGL i 1 dla NI; 

 posłowie obecni w sali posiedzeń powinni mieć przygotowane karty do głosowania;
 posłowie biorący udział zdalnie będą korzystać z aplikacji iVote i głosować za 

pomocą elektronicznej karty do głosowania;
  wezwał do zgłoszenia kandydatur na stanowisko przewodniczącego lub 

przewodniczącej.
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1. Wybór przewodniczącego lub przewodniczącej

Tymczasowy przewodniczący otrzymał zgłoszenie kandydatur Tilly Metz 
(Verts/ALE) i Sylvii Limmer (ID) na kandydatów na stanowisko przewodniczącego. 
Głosowanie rozpoczęło się i posiedzenie zostało przerwane na 30 minut, aby 
umożliwić głosowanie zdalne. 

Oddano 29 głosów i Tilly Metz (Verts/ALE) została wybrana 22 głosami oddanymi na 
posłankę Tilly Metz przy 7 głosach oddanych na posłankę Sylvię Limmer.

O godz. 10.07 Tilly Metz wznowiła posiedzenie jako przewodnicząca.

Pod przewodnictwem nowo wybranej przewodniczącej

2. Wybór pierwszego wiceprzewodniczącego lub pierwszej wiceprzewodniczącej

Przewodniczący otrzymał od grupy PPE następującą kandydaturę na stanowisko 
pierwszej wiceprzewodniczącej:

Marlene MORTLER

Przyjęła ona nominację i została wybrana przez aklamację.

3. Wybór drugiego wiceprzewodniczącego lub drugiej wiceprzewodniczącej

Przewodnicząca otrzymała od grupy GUE/NGL następującą kandydaturę na 
stanowisko drugiej wiceprzewodniczącej:

Anja HAZEKAMP 

Przyjęła ona nominację i została wybrana przez aklamację.

4. Wybór trzeciego wiceprzewodniczącego lub trzeciej wiceprzewodniczącej

Przewodnicząca otrzymała od grupy S&D następującą kandydaturę na stanowisko 
trzeciego wiceprzewodniczącego:

Mohammed CHAHIM

Przyjął on nominację i został wybrany przez aklamację.
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5. Wybór czwartego wiceprzewodniczącego lub czwartej wiceprzewodniczącej

Przewodnicząca otrzymała od grupy RENEW następującą kandydaturę na stanowisko 
czwartego wiceprzewodniczącego:

Martin HOJSÍK

Przyjął on nominację i został wybrany przez aklamację.

Głos zabrała: Maria Noichl

6. Komunikaty przewodniczącej

7. Następne posiedzenie
 16 października 2020 r. w godz. 9.00–11.00 (Bruksela)

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 10.16.
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