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• Nova Comissão aprovada com 461 votos a favor, 157 contra e 89 abstenções

• Colégio de comissários entra em funções no dia 1 de dezembro

• PE realizou audições para avaliar a aptidão dos comissários indigitados

• Primeira mulher a presidir à Comissão e maior proporção de comissárias até à data

Ursula von der Leyen apresentou hoje o seu colégio de comissários e o respetivo programa aos eurodeputados
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O Parlamento Europeu aprovou hoje a nova Comissão, liderada por Ursula von der
Leyen, com 461 votos a favor, 157 contra e 89 abstenções. Elisa Ferreira terá a pasta da
Coesão e Reformas.
 
A votação no hemiciclo de Estrasburgo foi o culminar do processo de audições dos comissários
indigitados, que decorreu de 30 de setembro a 14 de novembro, e do debate realizado esta
manhã com a presidente eleita da Comissão, Ursula von der Leyen, sobre o seu colégio de
comissários e o respetivo programa.
 
O Parlamento Europeu elege ou rejeita a Comissão por maioria dos votos expressos, por
votação nominal. Os resultados da votação (eurodeputados que votaram a favor, contra e que
se abstiveram) serão brevemente publicados aqui.
 
Na sua intervenção perante os eurodeputados, Ursula von der Leyen reiterou os compromissos
assumidos  em  julho,  aquando  da  sua  eleição,  e  durante  as  audições  dos  comissários
indigitados, que serviram para avaliar se cada candidato possuía as competências necessárias
para integrar o colégio de comissários e para desempenhar as funções específicas que lhe
foram confiadas. Ursula von der Leyen confirmou também a alteração do nome de uma das
pastas que tinha sido solicitada pelos eurodeputados.
 
A presidente eleita da Comissão, que substituirá Jean-Claude Juncker no dia 1 de dezembro,
disse que serão criados quadros regulamentares e de investimento adequados para que a
Europa assuma a liderança internacional numa série de questões essenciais, como a proteção
ambiental e as alterações climáticas, o crescimento, a inclusão, a inovação e a digitalização,
bem como a proteção da democracia, dos valores europeus, dos direitos dos cidadãos e do
Estado de direito.
 
Os vídeos das intervenções no debate estão disponíveis nos links abaixo
 
Declarações de Ursula von der Leyen, presidente eleita da Comissão
 
Primeira ronda de oradores em nome dos grupos políticos
 
Intervenções no debate (1ª parte)
 
Intervenções no debate (2ª parte)
 
Intervenções no debate (3ª parte)
 
Vídeo das intervenções de eurodeputados portugueses no debate
 
José Gusmão (CEUE/EVN)
 
Paulo Rangel (PPE)
 
João Ferreira (CEUE/EVN)

Comunicado de imprensa

PT Serviço de Imprensa , Direção-Geral da Comunicação
Parlamento Europeu - Porta-voz: Jaume DUCH GUILLOT
Número da central de imprensa (32-2) 28 33000

2 I 4

https://www.europarl.europa.eu/news/pt/hearings2019/audicoes-sobre-a-comissao-2019
https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_pt
https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_pt
https://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/votes.html?tab=votes#banner_session_live
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_19_6408
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/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/pt/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
https://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PT&vodId=1574849071889&date=20191127
https://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PT&vodId=1574850422459&date=20191127
https://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PT&vodId=1574851317592&date=20191127
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•

•

•

•

Pedro Marques (S&D)
 
Próximos passos
 
Depois  de  aprovados  pelo  Parlamento,  os  membros  da  Comissão  são  nomeados  pelo
Conselho  Europeu,  deliberando  por  maioria  qualificada  (artigo  17.º  do  Tratado  da  UE).
 
A nova Comissão entrará em funções no dia 1 de dezembro. O mandato é de cinco anos
(2019-2024).
 
Comissão Juncker, Barroso I e II, Prodi e Santer: resultados das votações
 

22/10/2014: Comissão de Jean-Claude Juncker - 423 votos a favor, 209 contra e 67
abstenções (número total de eurodeputados: 751)
 
09/02/2010: Comissão de José Manuel Durão Barroso -  488 votos a favor,  137
contra e 72 abstenções (número total  de eurodeputados: 736)
 
18/11/2004: Comissão de José Manuel Durão Barroso - 478 votos a favor, 84 contra
e 98 abstenções (número total de eurodeputados: 732)
 
15/09/1999:  Comissão  de  Romano  Prodi  -  510  votos  a  favor,  51  contra  e  28
abstenções  (número  total  de  eurodeputados:  626)
 
18/01/1995: Comissão de Jacques Santer -  417 votos a favor,  104 contra e 59
abstenções (número total  de eurodeputados:  626)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Comunicado de imprensa: Parlamento Europeu elege Ursula von der Leyen para presidente
da Comissão (16 de julho de 2019)
Artigo 125.º do Regimento do PE: Eleição da Comissão
Anexo VII do Regimento do PE: Aprovação da Comissão enquanto órgão colegial
Página Web relativa às audições dos comissários indigitados (vídeos e documentos)
Material multimédia

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PT&vodId=1574851467513&date=20191127
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190711IPR56824/pe-elege-ursula-von-der-leyen-para-presidente-da-comissao-com-383-votos-a-favor
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190711IPR56824/pe-elege-ursula-von-der-leyen-para-presidente-da-comissao-com-383-votos-a-favor
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-125_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-ANN-07_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/hearings2019/audicoes-sobre-a-comissao-2019
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/election-of-2019-2024-commission_13903_pk


Kyriakos KLOSIDIS
(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
@EP_Institutional
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_Institutional

