
 

David Sassoli nowym przewodniczącym
Parlamentu Europejskiego Europejskiego
 

Posłowie wybrali Davida Sassoliego na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. W
drugiej turze głosowania w środę po południu zdobył 345 z 667 ważnych głosów.
 
David  Sassoli  jest  Włochem,  urodził  się  30  maja  1956  r.  we  Florencji.  Jest  posłem  do
Parlamentu Europejskiego od 2009 r. W maju 2019 został wybrany po raz trzeci na posła z listy
Partii Demokratycznej. Będzie przewodniczył Parlamentowi do stycznia 2022 roku.
 
W  krótkim  przemówieniu  wygłoszonym  w  Strasburgu  bezpośrednio  po  głosowaniu,
przewodniczący  Sassoli  podziękował  posłom  9.  kadencji  za  okazane  mu  zaufanie.
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"Musimy mieć siłę, by wznowić proces integracji, zmienić Unię, tak by móc lepiej reagować na
potrzeby naszych obywateli, udzielać prawdziwych odpowiedzi na ich obawy i coraz bardziej
rozpowszechnione poczucie przegranej".
 
"W ostatnich miesiącach wielu oczekiwało końca [naszego europejskiego] przedsięwzięcia,
podsycało podziały i konflikty, wywołując smutne wspomnienia z naszej historii - powiedział.
Natomiast obywatele pokazali, że nadal wierzą w tę nadzwyczajną drogę, jedyną, która jest w
stanie odpowiedzieć na stojące przed nami globalne wyzwania".
 
David  Sassoli wymienił również priorytowe obszary dzialań Parlamentu  w nadchodzących
latach.  "Jesteśmy w trakcie  doniosłych przemian:  bezrobocie  wśród młodzieży,  migracja,
zmiany klimatu, rewolucja cyfrowa, nowa rownowaga sił w świecie, by wymienić tylko kilka
spośród wielu innych, które wymagają nowych pomysłów i odwagi".
 
Pełna wersja przemówienia przewodniczącego dostępna jest tutaj.
 
Wyniki głosowania:
 
David Sassoli został wybrany w drugiej turze głosowania. Wyniki głosowania były następujące:
 
Pierwsza tura:
 
Liczba głosujących w pierwszej turze: 735
 
Pusta karta lub głos nieważny: 73
 
Ważne głosy: 662
 
Większość bezwzględna: 332
 
Ska Keller (Zieloni/EFA, Niemcy): 133
 
Sira Rego (GUE/NGL, Hiszpania): 42
 
David-Maria Sassoli (S&D, Włochy): 325
 
Jan Zahradil (EKR, Czechy): 162
 
Druga tura:
 
Liczba głosujących w pierwszej turze: 704
 
Pusta karta lub głos nieważny: 37
 
Ważne głosy: 667
 
Większość bezwzględna: 334
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http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190703RES56112/20190703RES56112.pdf


David  Sassoli  (S&D,  Włochy):  345  (+20  w  porównaniu  do  pierwszej  tury)  -  wybrany
przewodniczącym
 
Ska Keller (Zieloni/EFA, Niemcy): 119 (-14)
 
Sira Rego (GUE/NGL, Hiszpania): 43 (+1)
 
Jan Zahradil (EKR, Czechy): 160 (-2)
 
Zasady wyboru przewodniczącego 
 
Zgodnie  z art.  15  Regulaminu  Parlamentu  Europejskiego  kandydaci  na  stanowisko
przewodniczącego mogą być zgłaszani przez grupę polityczną albo przez 1/20 posłów, tj. 38
posłów  do  Parlamentu  Europejskiego  ("niski  próg"  wprowadzony  w  znowelizowanym
Regulaminie  prac  Parlamentu).  Wybory  odbywają  się  w  głosowaniu  tajnym.  Aby  zostać
wybranym, kandydat musi uzyskać bezwzględną większość ważnych oddanych głosów, tj. 50%
plus jeden (art. 16 Regulaminu). Puste lub nieważne karty do głosowania nie są brane pod
uwagę przy obliczaniu wymaganej większości.
 
Następne etapy
 
Głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących odbędą się w środę po południu,  a
kwestorów w czwartek rano.
 

Kontakty 
 
 

Więcej informacji
Nagranie wideo na kanale EP live
Nagranie wideo na kanale EbS+
Najczęściej zadawane pytania na temat przejścia z 8 do 9 kadencji Parlamentu Europejskiego
Oficjalna strona internetowa Przewodniczącego Parlamentu (po angielsku, francusku i włosku)
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Wybór Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego: materiały audiowizualne do pobrania i
bezpłatnego wykorzystania
Wybór przewodniczącego Parlamentu Europejskiego: opracowanie EPRS

Cezary LEWANOWICZ
(+32) 2 28 30297 (BXL)
(+33) 3 881 64407 (STR)
(+32) 498 98 34 02
cezary.lewanowicz@europarl.europa.eu

Komunikat prasowy

PL Dział Prasowy, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
Parlament Europejski & Rzecznik Prasowy: Jaume DUCH GUILLOT
Numer centrali prasowej (32-2) 28 33000

3 I 3

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-015+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-015+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-016+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190528BKG53306/najczesciej-zadawane-pytania-z-8-do-9-kadencji-parlamentu-europejskiego
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+TOC+DOC+XML+V0//PL
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/election-of-president-of-european-parliament_12601_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/election-of-president-of-european-parliament_12601_pk
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637960/EPRS_ATA(2019)637960_PL.pdf

