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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
της συνεδρίασης για τη συγκρότηση σε σώμα της 1ης Φεβρουαρίου 2007, στις 9.30 π.μ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

1. Έναρξη της συνεδρίασης υπό την προεδρία του πρεσβυτέρου μέλους

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.32 π.μ. υπό την προεδρία του κ. Αντώνιου Τρακατέλλη, 
πρεσβυτέρου μέλους.

Ο κ. Αντώνιος Τρακατέλλης επιβεβαιώνει ότι κανένα πρεσβύτερο μέλος δεν 
επιθυμεί να αναλάβει την προεδρία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

2. Εκλογή του Προέδρου

Ο κ. Αντώνιος Τρακατέλλης υπενθυμίζει στα μέλη τον σκοπό της συνεδρίασης 
(συγκρότηση του προεδρείου της επιτροπής με την εκλογή προέδρου και τεσσάρων 
αντιπροέδρων, σύμφωνα με το άρθρο 182 του κανονισμού). Επίσης εξηγεί τη σειρά 
με την οποία θα διεξαχθούν οι εκλογές (πρώτα του προέδρου, κατόπιν των τεσσάρων 
αντιπροέδρων) και επισημαίνει ότι υπάρχει απαρτία (τουλάχιστον ένα τέταρτο των 
μελών είναι παρόντα - 17 μέλη) (άρθρο 185, παράγραφος 2). 

Ο κ. Αντώνιος Τρακατέλλης καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν 
υποψηφιότητα για την προεδρία, σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1.

Ο κ. John Bowis λαμβάνει το λόγο και ευχαριστεί τον κ. Karl-Heinz Florenz, πρώην 
πρόεδρο, για το εξαιρετικό του έργο, και του εύχεται κάθε επιτυχία στις μελλοντικές 
του δραστηριότητες. Προτείνει επίσης, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE, τον κ. 
Miroslav Ouzký για τη θέση του προέδρου της επιτροπής. Καλεί τον κ. Ouzký να 
προβεί σε σύντομη δήλωση σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της 
επιτροπής.

Ο κ. Guido Sacconi λαμβάνει το λόγο, εξ ονόματος της σοσιαλιστικής ομάδας, και 
ευχαριστεί με τη σειρά του τον κ. Karl-Heinz Florenz για την προεδρία του και για 
το ρόλο που διαδραμάτισε στην ολοκλήρωση του φακέλου REACH.



PE 384.529v02-00 2/6 PV\653617EL.doc

EL

Ο κ. Chris Davies, εξ ονόματος της ομάδας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών,
ευχαριστεί και αυτός τον κ. Karl-Heinz Florenz και καλεί τον κ. Miroslav Ouzký να 
εκθέσει τις απόψεις του στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.

Ο κ. Αδάμος Αδάμου (GUE), η κ. Dagmar Roth-Behrendt (PSE), η κ. Irena 
Belohorská (NI), η κ. Satu Hassi (V/ALE), ο κ. Johannes Blokland (IND/DEM), ο κ. 
Μάριος Ματσάκης (ALDE) και η κ. Adriana Poli Bortone (UEN) εκφράζουν επίσης 
τα συγχαρητήρια τους στον πρώην πρόεδρο.

Ο κ. Chris Davies και η κ. Antonyia Parvanova (ALDE) υποβάλλουν ερώτηση 
σχετικά με τη διαδικασία.

Ο κ. Ouzký προβαίνει σε σύντομη δήλωση αναφερόμενος στην επαγγελματική του 
σταδιοδρομία και εμπειρία στην πολιτική. Εξηγεί στα μέλη ότι κατάγεται από μια 
περιοχή που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα περιβαλλοντικής ρύπανσης και, για 
το λόγο αυτό, το ενδιαφέρον του για τα περιβαλλοντικά ζητήματα ξεκίνησε ήδη 
πολύ νωρίς. Διευκρίνισε ότι δεν έδωσε ποτέ συνέντευξη ούτε στην εφημερίδα Le 
Monde ούτε σε άλλες εφημερίδες για την κλιματική αλλαγή, την οποία θεωρεί μία 
από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Όσον αφορά 
άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα, υποσχέθηκε να καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια για 
τη βελτίωση της επεξεργασίας αποβλήτων. Στο ζήτημα της δημόσιας υγείας τόνισε 
ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε θέματα όπως η δημογραφική αλλαγή και 
η μετανάστευση, δεδομένου ότι οι παράγοντες αυτοί μπορεί να αυξήσουν τον 
κίνδυνο επιδημιών. Καταλήγοντας, τόνισε ότι θεωρεί ότι η θέση του προέδρου της 
επιτροπής είναι πρωταρχικά διαχειριστικής φύσεως, και όχι πολιτικής, και πρόσθεσε 
ότι θέλει να ασκήσει τα καθήκοντά του κατά τρόπο δίκαιο και αμερόληπτο. 

Ο κ. Τρακατέλλης υπενθυμίζει στα μέλη ότι, εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος και 
δεν υπάρχει αίτηση για μυστική ψηφοφορία (άρθρο 182, παράγραφος 2), ο 
υποψήφιος μπορεί να εκλεγεί δια βοής.

Καθώς ο κ. Miroslav Ouzký είναι ο μόνος υποψήφιος, ο κ. Τρακατέλλης προτείνει 
να εκλεγεί ο προέδρος δια βοής.

Ο κ. Miroslav Ouzký εκλέγεται δια βοής και αναλαμβάνει την προεδρία. Ευχαριστεί 
τα μέλη για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν.

3. Εκλογή αντιπροέδρων

Ο πρόεδρος ζητεί την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του πρώτου, δευτέρου, 
τρίτου και τετάρτου αντιπροέδρου.

Η κ. Urszula Krupa, εξ ονόματος της ομάδας IND/DEM, προτείνει τον κ. Johannes 
Blokland για τη θέση του 1ου αντιπροέδρου της επιτροπής.

Η κ. Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE, προτείνει την κ. 
Satu Hassi για τη θέση της 2ας αντιπροέδρου της επιτροπής.

Ο κ. Chris Davies, εξ ονόματος της ομάδας ALDE, προτείνει τον κ. Alexandru-Ioan 
Morţun για τη θέση του 3ου αντιπροέδρου της επιτροπής.
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Ο κ. Guido Sacconi, εξ ονόματος της ομάδας PSE, προτείνει τον κ. Dan Jørgensen 
για τη θέση του 4ου αντιπροέδρου της επιτροπής.

Οι τέσσερις αντιπρόεδροι εκλέγονται κατά σειράν δια βοής και καταλαμβάνουν τις 
θέσεις τους δίπλα στον πρόεδρο.

Ο κ. John Bowis λαμβάνει το λόχο και συγχαίρει τον κ. Miroslav Ouzký και τους 
τέσσερις εκλεγέντες αντιπροέδρους. Ευχαριστεί επίσης τον κ. Georgs Andrejevs για 
το εξαιρετικό έργο που επετέλεσε κατά τη θητεία του ως αντιπροέδρου. Ο κ. Αδάμος 
Αδάμου συγχαίρει τα νεοεκλεγέντα μέλη και τους εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα 
τους καθήκοντα.

4. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της επόμενης συνεδρίασης

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2007, από 3.00 μ.μ. έως 6.30 μ.μ.
Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2007, από 9.00 π.μ. έως 6.30 μ.μ.
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2007, από 9.00 π.μ. έως 12.30 μ.μ.

Λήξη της συνεδρίασης στις 10.05 π.μ.
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