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1. Sammanträdets öppnande med utskottets ålderspresident som ordförande 
 
Sammanträdet öppnades kl. 15.55 med ålderspresident Georgs Andrejevs som 
ordförande. 
 
Georgs Andrejevs förvissade sig om att det inte fanns någon äldre ledamot som 
önskade sitta som ordförande och förklarade sedan sammanträdet öppnat.  

 
2. Val av ordförande 

 
Georgs Andrejevs påminde ledamöterna om syftet med sammanträdet (att utse 
utskottets presidium genom val av ordförande och tre vice ordförande). Han 
redogjorde även för tidsordningen för valen (först ordföranden och sedan de 
tre vice ordförande) och konstaterade att beslutsförhet (minst 16 ledamöter) förelåg.  
 
Georgs Andrejevs begärde sedan nomineringar till ordförandeposten. 
 
John Bowis föreslog på PPE-DE-gruppens vägnar Karl-Heinz Florenz som 
utskottsordförande. Dessutom tackade han f.d. ordföranden Caroline Jackson samt 
Dagmar Roth-Behrendt, f.d. PSE-samordnare som nyligen valts till vice talman i 
Europaparlamentet. 
 
Chris Davies gav på ALDE-gruppens vägnar sitt stöd till nomineringen av 
Karl-Heinz Florenz, och även Guido Sacconi gav, på PSE-gruppens vägnar, sitt stöd 
till denna nominering. Båda gratulerade dessutom Caroline Jackson och 
Dagmar Roth-Behrendt. 
 
Karl-Heiz Florenz gav sitt samtycke. Eftersom han var den enda kandidaten föreslog 
sedan Georgs Andrejevs att val av ordförande skulle hållas med acklamation. 
 
Karl-Heinz Florenz valdes med acklamation och tog över ordförandeskapet. Den 
valda ordföranden yttrade sig kortfattat. 
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3. Val av vice ordförande 
 
Ordföranden begärde nomineringar för posterna som första, andra och 
tredje vice ordförande. 
 
Kathy Sinnott föreslog på IND/DEM-gruppens vägnar Johannes Blokland som 
första vice utskottsordförande.  
 
Marie Anne Isler Béguin föreslog på Verts/ALE-gruppens vägnar 
Satu Maijastiina Hassi som andra vice utskottsordförande.  
 
Chris Davies föreslog på ALDE-gruppens vägnar Georgs Andrejevs som 
tredje vice utskottsordförande.  
 
De tre vice ordförandena valdes med acklamation och intog sina platser bredvid 
ordföranden. 

 
4. Övriga frågor 

Ordföranden angav dagordningen för nästa utskottssammanträde och nämnde två av 
huvudpunkterna, nämligen diskussionen om frågeformulären för de nya 
kommissionsledamöterna och en diskussion med den nyligen utnämnda 
kommissionsledamoten för näringslivet och informationssamhället, Olli Rehn. 

 
5. Tid och plats för nästa sammanträde 
 

Tisdagen den 27 juli 2004, kl. 16.15–18.30 
 

* 
* * 

Sammanträdet ajournerades kl. 16.14. 
 
* 

* * 
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