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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 10 lipca 2019 r. w godz. 17.30–18.00

BRUKSELA

Michael Gahler (PPE, DE), sprawujący tymczasowo funkcję przewodniczącego (art. 14 ust. 1 
Regulaminu), otworzył posiedzenie w środę 10 lipca 2019 r. o godz. 17.30.

1. Wybór przewodniczącego lub przewodniczącej

Michael Gahler przypomniał posłom o: 

a) celu posiedzenia: ustanowienie Prezydium komisji poprzez wybór 
przewodniczącego lub przewodniczącej oraz czterech wiceprzewodniczących 
zgodnie z art. 213 Regulaminu

b) kolejności wyborów: najpierw wybór przewodniczącego lub przewodniczącej, 
a następnie wybór czterej wiceprzewodniczących.

Michael Gahler ogłosił nazwiska zastępców pełnoprawnych członków podkomisji 
oraz wezwał do zgłaszania kandydatur na stanowisko przewodniczącego lub 
przewodniczącej podkomisji. 

Petras Auštrevičius (LT), w imieniu RENEW, zaproponował Nathalie Loiseau (FR) 
jako kandydatkę RENEW na przewodniczącą.

Anna Bonfrisco (IT), w imieniu ID, zaproponowała Jérôme’a Rivière’a (FR) jako 
kandydata ID na przewodniczącego.

Głos zabrali: Arnaud Danjean (PPE, FR), Radosław Sikorski (PPE, PL).

Wyniki głosowania elektronicznego: 14 głosów za Nathalie Loiseau, 8 głosów za 
Jérôme’em Rivière’m, 4 głosy wstrzymujące się.

Nathalie Loiseau została wybrana.
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Nathalie Loiseau (przewodnicząca) przejęła przewodnictwo obrad o godz. 17.44.

2. Wybór pierwszego wiceprzewodniczącego lub pierwszej wiceprzewodniczącej

Przewodnicząca wezwała do zgłaszania kandydatur na stanowisko pierwszego 
wiceprzewodniczącego lub pierwszej wiceprzewodniczącej podkomisji:

Sven Mikser (S&D, ET) zaproponował Nikosa Androulakisa (S&D, EL). Nikos 
Androulakis zgodził się kandydować. Przewodnicząca upewniła się, że kandydat 
należycie wypełnił oświadczenie majątkowe oraz oświadczenie dotyczące 
przestrzegania kodeksu właściwego zachowania. Wobec braku innych kandydatur 
przewodnicząca ogłosiła, że kandydat został wybrany przez aklamację.

3. Wybór drugiego wiceprzewodniczącego lub drugiej wiceprzewodniczącej

Przewodnicząca wezwała do zgłaszania kandydatur na stanowisko drugiego 
wiceprzewodniczącego lub drugiej wiceprzewodniczącej podkomisji:

Arnaud Danjean (PPE, FR) zaproponował Kingę Gál (PPE, HU).

Kinga Gál zgodziła się kandydować. Przewodnicząca upewniła się, że kandydatka 
należycie wypełniła oświadczenie majątkowe oraz oświadczenie dotyczące 
przestrzegania kodeksu właściwego zachowania. Wobec braku innych kandydatur 
przewodnicząca ogłosiła, że kandydatka została wybrana. Wybory odbyły się w 
głosowaniu tajnym, zgodnie z wnioskiem Sven Miksera w imieniu S&D: 17 głosów 
za, 8 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się.

4. Wybór trzeciego wiceprzewodniczącego lub trzeciej wiceprzewodniczącej

Przewodnicząca wezwała do zgłaszania kandydatur na stanowisko trzeciego 
wiceprzewodniczącego lub trzeciej wiceprzewodniczącej podkomisji:

Mick Wallace (GUE/NGL, IE) zaproponował Özlem Demirel (GUE/NGL, DE).

Özlem Demirel zgodziła się kandydować. Przewodnicząca upewniła się, że 
kandydatka należycie wypełniła oświadczenie majątkowe oraz oświadczenie 
dotyczące przestrzegania kodeksu właściwego zachowania. Wobec braku innych 
kandydatur przewodnicząca ogłosiła, że kandydatka została wybrana przez aklamację.

5. Wybór czwartego wiceprzewodniczącego lub czwartej wiceprzewodniczącej

Przewodnicząca wezwała do zgłaszania kandydatur na stanowisko czwartego 
wiceprzewodniczącego lub czwartej wiceprzewodniczącej podkomisji:
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Arnaud Danjean (PPE, FR) zaproponował Lukasa Mandla (PPE, AT).

Lukas Mandl zgodził się kandydować. Przewodnicząca upewniła się, że kandydat 
należycie wypełnił oświadczenie majątkowe oraz oświadczenie dotyczące 
przestrzegania kodeksu właściwego zachowania. Wobec braku innych kandydatur 
przewodnicząca ogłosiła, że kandydat został wybrany przez aklamację.

6. Komunikaty przewodniczącej

Nathalie Loiseau poinformowała komisję o zastosowaniu art. 214 Regulaminu w 
odniesieniu do przekazania koordynatorom uprawnień komisji w celu podjęcia 
pewnych decyzji.

Przewodnicząca wspomniała, że profil językowy komisji zostanie zatwierdzony na 
posiedzeniu koordynatorów, które odbędzie się w poniedziałek 15 lipca 2019 r. w 
Strasburgu.

7. Zatwierdzenie kalendarza posiedzeń na pozostałą część 2019 r. 

Kalendarz został przyjęty. 

8. Termin i miejsce następnego posiedzenia

9 września 2019 r. w godz. 15.00–18.30
Bruksela

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 18.00.
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