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• Η νέα Επιτροπή εγκρίθηκε με 461 ψήφους υπέρ, 157 κατά και 89 αποχές

• Το Σώμα των Επιτρόπων θα αναλάβει καθήκοντα την 1η Δεκεμβρίου, για πέντε χρόνια

• Η διαδικασία των ακροάσεων επιβεβαίωσε την καταλληλότητα των υποψηφίων

• Η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Επιτροπής και το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών
Επιτρόπων μέχρι σήμερα
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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ακροάσεων, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τους
νέους Επιτρόπους, τους οποίους παρουσίασε η εκλεγείσα Πρόεδρος της Επιτροπής von
der Leyen την Τετάρτη.
 
Στην ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι  της
Τετάρτης (τοπική ώρα) οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το νέο Σώμα των Επιτρόπωνμε 461
ψήφους υπέρ, 157 κατά και 89 αποχές.
 
Κατά την εναρκτήρια ομιλία της, η εκλεγείσα Πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der
Leyen επανέλαβε πολλές από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ενώπιον της συνόδου της
ολομέλειάς του Κοινοβουλίου τον Ιούλιο, καθώς και αυτές που ανέφεραν οι ορισθέντες
Επίτροποι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των ακροάσεων. Τόνισε ότι θα φροντίσει να
υπάρξει  κατάλληλη χρηματοδότηση αλλά και  το  σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο  ώστε η
Ευρώπη να ηγηθεί σε παγκόσμια, καίρια ζητήματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος
και  η  κλιματική αλλαγή,  η  ανάπτυξη,  το  τέλος των διακρίσεων,  η  καινοτομία  και  η
ψηφιοποίηση, καθώς και η δημοκρατία, οι ευρωπαϊκές αξίες, τα δικαιώματα των πολιτών
και το κράτος δικαίου. Επιβεβαίωσε επίσης μία ακόμη αλλαγή χαρτοφυλακίου που είχαν
ζητήσει οι ευρωβουλευτές μετά τις ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων, κατά τις οι
οποίες διαπιστώθηκε η καταλληλότητα των υποψηφίων για τα χαρτοφυλάκιά τους και το
Σώμα των Επιτρόπων.

Η εκλεγείσα πρόεδρος της Επιτροπής παρουσιάζει την ομάδα της και το όραμά της στο ΕΚ πριν τη ψηφοφορία για την εκλογή της

Επιτροπής
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https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_el
https://ec.europa.eu/commission/towards-new-commission_el
https://ec.europa.eu/commission/towards-new-commission_el
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2019)629837
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2019)629837
https://www.europarl.europa.eu/news/el/hearings2019/akroaseis-oristhenton-epitropon-2019
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Πριν  την  εκλογή  της  Επιτροπής  το  μεσημέρι  (τοπική  ώρα),  οι  πολιτικές  ομάδες
διοργάνωσαν σύντομες συσκέψεις για να αποφασίσουν για τη στάση τους κατά την
ψηφοφορία, τις οποίες ακολούθησαν δηλώσεις από τους ηγέτες τους στην αίθουσα της
ολομέλειας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε μαγνητοσκοπημένες τη συζήτηση και την
ψηφοφορίας κάνοντας «κλικ» στους παρακάτω συνδέσμους:
 
Παρουσίαση από την εκλεγείσα Πρόεδρο της Επιτροπής του Σώματος των Επιτρόπων και
του προγράμματός τους: ομιλία της Ursula von der LEYEN, εκλεγείσας Προέδρου της
Επιτροπής
 
Παρουσίαση από την εκλεγείσα Πρόεδρο της Επιτροπής του Σώματος των Επιτρόπων και
του προγράμματός τους: γύρος ομιλιών των επικεφαλής των πολιτικών ομάδων
 
Παρουσίαση από την εκλεγείσα Πρόεδρο της Επιτροπής του Σώματος των Επιτρόπων και
του προγράμματός τους: συζήτηση στην ολομέλεια - Μέρος 1
 
Παρουσίαση από την εκλεγείσα Πρόεδρο της Επιτροπής του Σώματος των Επιτρόπων και
του προγράμματός τους: συζήτηση στην ολομέλεια - Μέρος 2
 
Παρουσίαση από την εκλεγείσα Πρόεδρο της Επιτροπής του Σώματος των Επιτρόπων και
του προγράμματός τους: συζήτηση στην ολομέλεια - Μέρος 3
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Η εκπροσώπηση των γυναικών στην Επιτροπή είναι η υψηλότερη μέχρι σήμερα: εκτός
από  την  ίδια  την  εκλεγείσα  Πρόεδρο,  η  Επιτροπή  στην  τρέχουσα  σύνθεσή  της
απαρτίζεται  από  11  γυναίκες  και  15  άντρες.
 
Αποτελέσματα προηγούμενων ψηφοφοριών για την έγκριση της Επιτροπής:
 

2014 Jean-Claude Juncker 423 υπέρ - 209 κατά - 67 αποχές (συνολικός αριθμός
εδρών: 751) 
2010 José Manuel Barroso 488-137-72 (συνολικός αριθμός εδρών: 736) 
2004 José Manuel Barroso 478-84-98 (συνολικός αριθμός εδρών: 732) 
1999 Romano Prodi 510-51-28 (συνολικός αριθμός εδρών: 626) 
1995 Jacques Santer 417-104-59 (συνολικός αριθμός εδρών: 626)
 

Επόμενα βήματα
 
Η  νέα  Επιτροπή  θα  πρέπει  να  διοριστεί  επίσημα  από  τους  επικεφαλής  κρατών  ή
κυβερνήσεων  της  ΕΕ.  Η  θητεία  της  αναμένεται  να  ξεκινήσει  την  1η  Δεκεμβρίου.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/el/presentation-by-the-commission-president-elect-of-the-college-of-commissioners-and-their-programme-statement-by-ursula-von-der-leyen-president-elect-of-the-ec_I180740-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/presentation-by-the-commission-president-elect-of-the-college-of-commissioners-and-their-programme-statement-by-ursula-von-der-leyen-president-elect-of-the-ec_I180740-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/presentation-by-the-commission-president-elect-of-the-college-of-commissioners-and-their-programme-statement-by-ursula-von-der-leyen-president-elect-of-the-ec_I180740-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/presentation-by-the-commission-president-elect-of-the-college-of-commissioners-and-their-programme-one-round-political-group-leaders_I181171-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/presentation-by-the-commission-president-elect-of-the-college-of-commissioners-and-their-programme-one-round-political-group-leaders_I181171-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/presentation-by-the-commission-president-elect-of-the-college-of-commissioners-and-their-programme-meps-debate-part-1_I180741-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/presentation-by-the-commission-president-elect-of-the-college-of-commissioners-and-their-programme-meps-debate-part-1_I180741-V_v
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https://multimedia.europarl.europa.eu/el/presentation-by-the-commission-president-elect-of-the-college-of-commissioners-and-their-programme-meps-debate---part-2_I181172-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/presentation-by-the-commission-president-elect-of-the-college-of-commissioners-and-their-programme-meps-debate---part-3_I181173-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/presentation-by-the-commission-president-elect-of-the-college-of-commissioners-and-their-programme-meps-debate---part-3_I181173-V_v
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