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• Az új Európai Bizottságot 461 szavazattal, 157 ellenszavazat és 89 tartózkodás mellett
választották meg

• A Biztosok Testülete december elsején lép hivatalba öt évre

• A meghallgatási folyamat során a Parlament megállapította a jelöltek rátermettségét

• Ursula von der Leyen az első nő a Bizottság élén, és ebben a Bizottságban a legmagasabb a
nők aránya
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A Parlament megválasztotta az új Biztosi Testületet, amelyet szerdán mutatott be Ursula
von der Leyen a strasbourgi plenáris ülésen.
 
A  szerdán  délben  tartott  név  szerinti  szavazáson  a  képviselők  461  szavazattal,  157
ellenszavazat  és  89  tartózkodás  mellett  hagyták  jóvá  az  új  Biztosi  Testületet.
 
Ursula von der Leyen, a megválasztott bizottsági elnök felszólalásában elismételte a júliusi
plenáris  ülésen  tett  vállalásait,  és  a  biztosjelöltek  meghallgatásai  során  elhangzott
kötelezettségvállalásokat.  Kiemelte:  létrehozza  a  megfelelő  befektetési  és  szabályozási
környezetet  ahhoz,  hogy  Európa  számos  kritikus  területen  világelső  lehessen,  így  a
környezetvédelem és az éghajlatváltozás, a növekedés, a társadalmi befogadás, az innováció
és a digitalizáció,  illetve a demokrácia,  a  jogállamiság,  az európai  értékek és a polgárok
jogainak védelme terén. Az elnök arról is beszámolt, hogy a Parlament kérésének megfelelően
megváltoztatta néhány portfólió nevét.
 
A délben lezajlott választás előtt a képviselőcsoportok rövid tanácskozáson döntöttek szavazati
szándékukról, amelyről a képviselőcsoportok vezetői számoltak be a plenáris ülés színe előtt. A
plenárison zajló vita és a szavazás videófelvétele az alábbi linkeken érhető el:
 
A Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen bemutatja programját

Ursula von der Leyen megválasztott bizottsági elnök bemutatja csapatát a strasbourgi plenáris ülésen © EP
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https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_hu
https://t.co/iT8AIdU3pf
https://ec.europa.eu/commission/towards-new-commission_hu
https://ec.europa.eu/commission/towards-new-commission_hu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/hearings2019/a-biztosok-meghallgatasai-2019
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2019)629837
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/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
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•
•
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A képviselőcsoportok vezető felszólalói
 
Képviselői vita 1. rész
 
Képviselői vita 2. rész
 
Képviselői vita 3. rész
 
Szavazás
 
Háttér
 
A Bizottságban a nők száma minden eddiginél magasabb: a megválasztott bizottsági elnök
mellett 11 nő tagja a Biztosi Testületnek, 15 férfi biztos mellett.
 
A Bizottság kinevezéséről szóló korábbi szavazások eredménye:
 

2014. október 22., Jean-Claude Juncker: 423 mellette - 209 ellene - 67 tartózkodás
(a képviselők összlétszáma: 751) 
2010. február 9., José Manuel Barroso: 488-137-72 (a képviselők összlétszáma: 736) 
2004. november 18., José Manuel Barroso: 478-84-98 (a képviselők összlétszáma:
732) 
1999. szeptember 15., Romano Prodi: 510-51-28 (a képviselők összlétszáma: 626) 
1995. január 18., Jacques Santer: 417-104-59 (a képviselők összlétszáma: 626)
 

A következő lépés
 
Az új Bizottságot az Unió állam- és kormányfői nevezik ki hivatalosan. A testület várhatóan
december elsején lép hivatalba.
 
További információ
EP infografika: hogyan választják meg az Európai Bizottságot?
EP kutatószolgálat: A Bizottság beiktatásáról szóló szavazás (angolul)
EP kutatószolgálat: Az Európai Bizottság parlamenti vizsgálata: a Szerződés cikkeinek
alkalmazása (angolul)
Sajtóközlemény: A Parlament az Európai Bizottság elnökévé választotta Ursula von der Leyent
(2019.7.16.)
A biztosjelölt-meghallgatások honlapja
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
Az eljárás lépései (a testület bemutatása, angolul)
Az eljárás lépései (szavazás, angolul)
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https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/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/hu/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/hu/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/hu/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/hu/election-of-the-commission-vote_I180745-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/hearings2019/a-biztosok-meghallgatasai-2019/20190906STO60503/infografika-hogyan-valasztjak-meg-az-europai-bizottsagot
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)644189
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/hu/press-room/20190711IPR56824/a-parlament-az-europai-bizottsag-elnokeve-valasztotta-ursula-von-der-leyent
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190711IPR56824/a-parlament-az-europai-bizottsag-elnokeve-valasztotta-ursula-von-der-leyent
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/hearings2019/a-biztosok-meghallgatasai-2019
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/election-of-2019-2024-commission_13903_pk
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2801(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2109(INS)&l=en


Kapcsolatok 
 
 
Kyriakos KLOSIDIS
sajtóreferens

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
@EP_Institutional
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu

BALÁZS Eszter
sajtóreferens

(+32) 2 28 42373 (BXL)
(+33) 3 881 73839 (STR)
(+32) 470 88 08 77
@Europarl_HU
eszter.balazs@europarl.europa.eu

Sajtóközlemény

HU Sajtószolgálat, Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume DUCH GUILLOT
A sajtóosztály központi telefonszáma: (32 2 ) 28 33000

4 I 4

https://twitter.com/EP_Institutional
https://twitter.com/Europarl_HU

