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ZÁPISNICA
zo schôdze, ktorá sa konala 10. júla 2019 od 15.15 do 15.50 h

v BRUSELI

Schôdza sa začala v stredu 10. júla 2019 o 15.25 h. Predsedal jej dočasný predseda Peter Liese.

1. Voľba predsedu

Dočasný predseda vyhlásil schôdzu za otvorenú a vysvetlil účel schôdze: zostaviť 
predsedníctvo výboru voľbou predsedu a štyroch podpredsedov v súlade s článkom 213 
rokovacieho poriadku. 

Dočasný predseda oznámil, že počas hlasovania nahradia niektorých riadnych členov 
títo náhradníci:

Renew Europe: Ulrike Müller namiesto Andreasa Glücka;

ECR: Dace Melbārde namiesto Roba Rookena;

NI: Piernicola Pedicini namiesto Jamesa Alexandra Glancyho, Jake Pugh namiesto 
Christiny Sheily Jordanovej.

Dočasný predseda oznámil, že podmienka uznášaniaschopnosti (1/4 poslancov) bola 
splnená a že voľby môžu pokračovať.

Dočasný predseda požiadal o návrhy kandidátov na funkciu predsedu.

Nils Torvalds (v mene skupiny Renew Group) navrhol na funkciu predsedu Pascala 
Canfina. Pascal Canfin s nomináciou súhlasil.

Vystúpila táto poslankyňa: Miriam Dalli

Miriam Dalli oznámila dočasnému predsedovi túto dodatočnú zmenu týkajúcu sa 
nahradenia riadnych členov náhradníkmi počas hlasovaní:
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S&D: Maria Arena namiesto Rovany Plumbovej.

Dočasný predseda poznamenal, že Pascal Canfin je riadnym členom výboru a že vyplnil 
vyhlásenie o finančných záujmoch a vyhlásenie týkajúce sa kódexu vhodného 
správania.

Dočasný predseda informoval o testovaní elektronického hlasovacieho systému.

Dočasný predseda vyhlásil Pascala Canfina za zvoleného aklamáciou. 

***

Pascal Canfin (novozvolený predseda) sa ujal predsedníctva o 15.30 h. 

***

2. Voľba prvého podpredsedu

2.1. Voľba prvého podpredsedu

Predsedajúci požiadal o návrhy kandidátov na pozíciu prvého podpredsedu. 

Margrete Auken (v mene skupiny Verts/ALE) nominovala na pozíciu prvého 
podpredsedu Basa Eickhouta. Bas Eickhout s nomináciou súhlasil. Predsedajúci 
poznamenal, že Bas Eickhout je riadnym členom výboru a že vyplnil vyhlásenie o 
finančných záujmoch a vyhlásenie týkajúce sa kódexu vhodného správania.

Predsedajúci vyhlásil Basa Eickhouta za zvoleného aklamáciou. 

2.2. Voľba druhého podpredsedu

Predsedajúci požiadal o návrhy kandidátov na pozíciu druhého podpredsedu. 

Miriam Dalli (v mene skupiny S&D) nominovala na pozíciu druhého podpredsedu Seba 
Dancea. Seb Dance s nomináciou súhlasil. Predsedajúci poznamenal, že Seb Dance je 
riadnym členom výboru a že vyplnil vyhlásenie o finančných záujmoch a vyhlásenie 
týkajúce sa kódexu vhodného správania.

Predsedajúci vyhlásil Seba Dancea za zvoleného aklamáciou. 

2.3. Voľba tretieho podpredsedu

Predsedajúci požiadal o návrhy kandidátov na pozíciu tretieho podpredsedu. 

Peter Liese (v mene skupiny PPE) nominoval Cristiana-Silvia Buşoia.   

Eleonora Evi (v mene skupiny NI) nominovala Ivana Vilibora Sinčića. Keďže Ivan 
Vilibor Sinčić nebol vymenovaný politickou skupinou, predsedajúci poznamenal, že 
počet členov, ktorí podporili jeho kandidatúru, bol nad minimálnou požadovanou 
prahovou hodnotou.
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Obaja kandidáti súhlasili s nomináciou. Predsedajúci poznamenal, že Cristian-Silviu 
Buşoi a Ivan Vilibor Sinčić sú riadnymi členmi výboru a že vyplnili vyhlásenie o 
finančných záujmoch a vyhlásenie týkajúce sa kódexu vhodného správania.

Po elektronickom tajnom hlasovaní predsedajúci oznámil, že Cristian-Silviu Buşoi bol 
zvolený za tretieho podpredsedu 58 hlasmi, čiže nadpolovičnou väčšinou odovzdaných 
hlasov (15 hlasov bolo za Ivana Vilibora Sinčića (NI) a 1 sa zdržal hlasovania). 

2.4. Voľba štvrtého podpredsedu

Predsedajúci oznámil túto dodatočnú zmenu týkajúcu sa nahradenia riadnych členov 
náhradníkmi počas hlasovania:

Renew Europe: Catherine Chabaud namiesto Andreasa Glücka

Predsedajúci požiadal o návrhy kandidátov na pozíciu štvrtého podpredsedu. 

Silvia Modig (v mene skupiny GUE/NGL) nominovala Anju Hazekampovú na pozíciu 
štvrtej podpredsedníčky. Anja Hazekamp s nomináciou súhlasila. Predsedajúci 
poznamenal, že Anja Hazekamp je riadnou členkou výboru a že vyplnila vyhlásenie o 
finančných záujmoch a vyhlásenie týkajúce sa kódexu vhodného správania.

Predsedajúci vyhlásil Anju Hazekampovú za zvolenú aklamáciou. 

3. Oznámenia predsedníctva

Žiadne.

4. Dátum a miesto konania nasledujúcej schôdze

22. – 23. júla 2019 (Brusel) 

***

Schôdza sa skončila o 15.50 h.
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