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• Uusi komissio hyväksyttiin äänin 461 puolesta,157 vastaan ja 89 tyhjää.

• 	Komissio aloittaa viisivuotiskautensa 1.12.

• Komissaariehdokkaiden osaamista ja soveltuvuutta arvioitiin kuulemistilaisuuksissa.

• Komission puheenjohtaja on ensimmäistä kertaa nainen, uudessa komissiossa naisten osuus
on suurin koskaan.

Komission tuleva puheenjohtaja von der Leyen esitteli komission jäsenet ennen parlamentin äänestystä komissiosta
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Parlamentti hyväksyi uuden komission kokonaisuudessaan keskiviikkona. Ennen
äänestystä komission tuleva puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli uuden
komission jäsenet ja ohjelman.
 
Mepit  hyväksyivät  uuden komission kokoonpanon keskiviikkona äänin  461 puolesta,  157
vastaan ja  89 tyhjää.
 
Komission tuleva puheenjohtaja Ursula von der Leyen totesi  puheenvuorossaan, että hän
seisoo  heinäkuussa  esittelemiensä  painopisteiden  sekä  komissaariehdokkaiden 
kuulemistilaisuuksissa antamien sitoumusten takana. Hän korosti, että tulee työskentelemään
läheisesti  parlamentin kanssa sekä pitämään lupauksensa. Lisäksi von der Leyen vahvisti
useamman  muutoksen  komissaarien  salkkuihin.  Parlamentt i  vaati  val iokuntien
kuulemistilaisuuksiensa  yhteydessä  näitä  muutoksia  komissaarien  vastuualueisiin  ja
nimikkeisiin.
 
Ennen  äänestystä  pol i i t t iset  ryhmät  pit ivät  lyhyet  kokoukset,  joissa  päätett i in
äänestyskäyttäytymisestä. Tämän jälkeen poliittisten ryhmien puheenjohtajat pitivät lyhyet
puheenvuorot täysistunnossa. Tallenteet keskustelusta voi katsoa seuraavista linkeistä:
 
Komission tulevan puheenjohtajan Ursula von der Leyenin puheenvuoro
 
Poliittisten ryhmien puheenjohtajien puheenvuorot
 
Täysistuntokeskustelu - osa 1
 
Täysistuntokeskustelu - osa 2
 
Täysistuntokeskustelu - osa 3
 
Taustatietoa
 
Tulokset edellisten komissioiden valitsemisesta:
 

10.2014 Jean-Claude Junckerin komissio: 423 puolesta, 209 vastaan, 67 tyhjää
(meppien lukumäärä 751) 
02.2010 José Manuel Barroson 2. komissio: 488 puolesta, 137 vastaan, 72 tyhjää
(meppien lukumäärä 736) 
11.2004 José Manuel Barroson 1. komissio: 478 puolesta, 84 vastaan, 98 tyhjää
(meppien lukumäärä 732) 
09.1999 Romano Prodin komissio: 510 puolesta, 51 vastaan, 28 tyhjää (meppien
lukumäärä 626) 
01.1995 Jacques Santerin komissio: 417 puolesta, 104 vastaan, 59 tyhjää (meppien
lukumäärä 626)
 

Uudessa komissiossa naisten osuus on suurin koskaan: komission puheenjohtajan lisäksi
komissiossa on 11 naiskomissaaria ja 15 mieskomissaaria.
 
Seuraavaksi
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https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_fi
https://ec.europa.eu/commission/towards-new-commission_fi#political-guidelines
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2019)629837
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/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/en/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/en/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/en/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/en/presentation-by-the-commission-president-elect-of-the-college-of-commissioners-and-their-programme-meps-debate---part-3_I181173-V_v


EU-maiden  johtajien  pitää  seuraavaksi  nimittää  uusi  komissio  virallisesti.  Komission
viisivuotiskauden  odotetaan  alkavan  1.12.2019.
 

Yhteystiedot 
 
 

Lisätietoa
EP:n infografiikka: Näin parlamentti äänestää EU-komissiosta
EP:n tutkimuspalvelu: Parlamentin harjoittama komission valvonta ja perussopimusten
määräysten täytäntöönpano valvonnan osalta (englanniksi)
Lehdistötiedote: Euroopan parlamentti valitsi Ursula von der Leyenin komission
puheenjohtajaksi (16.7.2019)
Audiovisuaalista materiaalia median käyttöön
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http://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190906STO60503/nain-parlamentti-aanestaa-eu-komissiosta
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20190711IPR56824/euroopan-parlamentti-valitsi-ursula-von-der-leyenin-komission-puheenjohtajaksi
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20190711IPR56824/euroopan-parlamentti-valitsi-ursula-von-der-leyenin-komission-puheenjohtajaksi
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/election-of-2019-2024-commission_13903_pk

