
4. A kibővült Európai Parlament első ülésének ünnepélyes megnyitása (folytatás)

Felszólaltak: Eörsi Mátyás, az ELDR csoport nevében, Francis Wurtz, a GUE/NGL csoport nevében, Monica
Frassoni, a Verts/ALE csoport nevében, Michał Tomasz Kamiński, a UEN csoport nevében, Jens-Peter Bonde,
a EDD csoport nevében, Marie-Françoise Garaud, független, és Elmar Brok (az AFET bizottság elnöke),
utóbbi kiemelve az előadók szerepét (Jürgen Schröder, Jacques F. Poos, Michael Gahler, Luís Queiró, Elisabeth
Schroedter, Ioannis Souladakis, Ursula Stenzel, Jas Gawronski, Demetrio Volcic, Jan Marinus Wiersma, Hoff
és Carlsson asszonyok, és Claudio Martelli) a csatlakozó országokról.

5. A Parlament tagjai

Az új tagállamoknak az Európai Parlamentbe 2004. május 1-jén kinevezett 162 tagjának listája e jegyző-
könyv mellékletében kerül közlésre.

Az elnök felhívta a figyelmet az Eljárási Szabályzat 7. cikke (5) bekezdésének rendelkezéseire.

6. A bizottságok tagjai

A képviselőcsoportok által benyújtott, a parlamenti bizottágokba való kinevezési kérelmek listája e jegyző-
könyv mellékletét képezi.

E kinevezések megerősítésre kerülnek, amennyiben semmilyen kifogást nem jelentenek be a lista elfogadása
előtt.

7. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Felszólaltak: Evelyne Gebhardt aki kérelmezi, hogy az április 21-i jegyzőkönyv 13. pontjából („Szavazatok
helyesbítése”) töröljék Hans-Peter Martin van Hulten jelentéséről (A5-0218/2004) tett szavazathelyesbítéseit,
mivel utóbbi nem volt jelen e jelentés szavazásakor, Hans-Peter Martin, aki kifogást emel e sértések ellen (az
elnök úgy dönt, hogy ezen szavazathelyesbítéseket nem veszik figyelembe), John Walls Cushnahan, aki visz-
szatér a csalás vádjaira és egyetért Evelyne Gebhardt szavaival, és Hans-Peter Martin, aki kitart álláspontja
mellett (az elnök emlékeztet a szavazok helyesbítése során alkalmazandó rendelkezésekre és ezen az alapon
megerősíti döntését).

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

8. Az ülések naptára

Az Eljárási Szabályzat 10. cikke (4) bekezdésének megfelelően az Elnökök Értekezlete úgy határozott, hogy a
2004. szeptember 29–30-ra tervezett ülések időpontját 2004. október 13–14-re halasztják, hogy a Parla-
mentnek elég idő álljon rendelkezésre a Bizottságba javasolt tagok meghallgatására a 2004. november 1-jére
tervezett kinevezésük időben történő jóváhagyásához.

9. Költségvetési naptár (benyújtási határidő)

A BUDG bizottság egyetértésével a következő határidők kerültek megállapításra az Európai Unió 2005. évi
általános költségvetési tervezetét érintő módosítástervezetek és javasolt változtatások benyújtására.

— egyéni képviselők (legalább 40) és a 37. hét során ülésező állandó bizottságok: 2004. szeptember 6.,
hétfő, 12.00 óra,

— a 38. hét során ülésező állandó bizottságok: 2004. szeptember 15., szerda, 12.00 óra,

— képviselőcsoportok: 2004. szeptember 22., szerda, 12.00 óra.
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