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Parlament poparł Komisję von Leyen
 

Nowa  Komisja  zatwierdzona  461  głosami  za,  przy  157  głosach  przeciw  i  89
wstrzymujących  się. 
Pięcioletnia kadencja Komisji rozpocznie się 1 grudnia. 
Kompetencje kandydatów na komisarzy zostały pozytywnie zweryfikowane przez
Parlament podczas wysłuchań poselskich. 
Po raz pierwszy Komisji Europejskiej przewodniczy kobieta, nigdy dotąd nie było tak
wielu kobiet wśród komisarzy.
 

W środę Parlament zatwierdził skład Komisji przedstawiony przez nowo wybraną
przewodniczącą Ursulę von Leyen, potwierdzając pozytywne konkluzje wcześniejszych
wysłuchań kandydatów.
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W głosowaniu imiennym, które odbyło się w południe w środę, posłowie zatwierdzili zwykłą
większością  głosów  nową  Komisję  461  głosami  za,  przy  157  głosach  przeciw  i  89
wstrzymujących  się.
 
W swoim wystąpieniu nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von Leyen
przypomniała o zobowiązaniach, jakie podjęła w lipcu na posiedzeniu plenarnym Parlamentu i
jakie przedstawili Parlamentowi kandydaci na komisarzy w trakcie wysłuchań.
 
Zapewniła,  że  Komisja  przedłoży  projekty  prawne  i  założenia  budżetowe  konieczne  dla
realizacji tych zobowiązań i pozwalające UE na odegranie roli światowego lidera w kluczowych
dziedzinach.  Wymieniła  ochronę środowiska  i  przeciwdziałanie  zmianom klimatu,  wzrost
gospodarczy,  cyfryzację,  nowe podejście do polityki  migracyjnej,  obronę praw socjalnych
Europejczyków, wzrost zatrudnienia i konkurencyjności gospodarki, lepszą obronę interesów
UE w świecie,  a  także obronę wartości  europejskich:  demokracji,  praworządności  i  praw
obywatelskich.
 
Potwierdziła również szereg zmian, których dokonała w podziale tek, zgodnie z oczekiwaniami
wyrażonymi  przez  Parlament  po  zakończeniu  wysłuchań.  Wysłuchania  miały  na  celu
sprawdzenie przez Parlament predyspozycji  kandydatów na komisarzy w poszczególnych
dziedzinach.
 
Debata (zapis wideo)
 
Przed głosowaniem kluby polityczne odbyły krótkie spotkania w celu uzgodnienia stanowiska
wobec Komisji.  Oświadczenia szefów klubów i wystąpienia posłów podczas debaty można
obejrzeć, klikając na następujące linki:
 
Oświadczenie Ursuli von der Leyen, nowo wybranej przewodniczącej Komisji Europejskiej,
prezentacja komisarzy i programu
 
Wystąpienia przewodniczących klubów politycznych - 1. tura
 
Debata posłów do Parlamentu Europejskiego - część 1
 
Debata posłów do Parlamentu Europejskiego - część 2
 
Debata posłów do Parlamentu Europejskiego - część 3
 
Nowa Komisja w porównaniu do poprzednich
 
Reprezentacja  kobiet  w  Komisji  jest  najwyższa  w  historii:  oprócz  nowo  wybranej
przewodniczącej,  obecną  Komisję  tworzy  11  kobiet  i  15  mężczyzn.
 
Oto jak kształtowało się poparcie posłów dla kolejnych Komisji i ich przewodniczących od 1995:
 

10.2014:  Jean-Claude  Juncker  423  głosy  za  –  209  głosy  przeciw  –  67  osoby
wstrzymały się od głosu (łączna liczba posłów do PE w 751 r.)
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https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_pl
https://ec.europa.eu/commission/towards-new-commission_pl
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=IPOL_BRI%282019%29629837
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=IPOL_BRI%282019%29629837
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/hearings2019/wysluchania-komisarzy-2019
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/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/pl/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/pl/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/pl/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/pl/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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02.2010 José Manuel Barroso 488-137-72 (całkowita liczba posłów do PE – 736) 
11.2004 José Manuel Barroso 478-84-98 (całkowita liczba posłów do PE – 732) 
09.1999 Romano Prodi 510-51-28 (całkowita liczba posłów do PE – 626) 
01.1995 Jacques Santer 417-104-59 (całkowita liczba posłów do PE – 626)
 

Kolejne etapy
 
Pięcioletnia kadencja Komisji powinna planowo rozpocząć się 1 grudnia. Wcześniej jednak
nowa Komisja musi zostać formalnie zatwierdzona przez szefów państw lub rządów UE.
 

Kontakty 
 
 

Więcej informacji
Jak Parlament zatwierdza Komisję Europejską (infografika)
Biuro analiz PE: Vote of investiture for the Commission
Biuro analiz PE: Parliamentary scrutiny of the European Commission: Implementation of Treaty
provisions
Komunikat prasowy: Parlament wybiera Ursulę von der Leyen pierwszą kobietę
przewodniczącą Komisji Europejskiej (16.07.2019 r.)
Strona internetowa wsłuchań kandydatów na komisarzy
Ścieżka proceduralna (2019/2801(RSP))
Ścieżka proceduralna (2019/2109(INS))
Bezpłatne zdjęcia, materiały wideo i audio

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

Kyriakos KLOSIDIS
(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
constit-press@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/pl/hearings2019/wysluchania-komisarzy-2019/20190906STO60503/jak-parlament-zatwierdza-komisje-europejska-infografika
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/pl/press-room/20190711IPR56824/parlament-wybiera-ursule-von-der-leyen-pierwsza-kobiete-przewodniczaca-komisji
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190711IPR56824/parlament-wybiera-ursule-von-der-leyen-pierwsza-kobiete-przewodniczaca-komisji
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/hearings2019/wysluchania-komisarzy-2019
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
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/election-of-2019-2024-commission_13903_pk

