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Președintele ales von der Leyen își prezintă echipa și viziunea în fața Parlamentului înainte de votul de învestitură a Comisiei

•
Noua Comisie a fost aprobată cu 461 voturi pentru, 157 împotrivă și 89 abțineri

• Colegiul Comisarilor își va începe mandatul de cinci ani pe 1 decembrie

• 	Procesul audierilor a stabilit capacitatea candidaților de a-și exercita funcțiile

• Prima femeie Președinte al Comisiei și cea mai mare proporție de femei comisar de până
acum
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•

•

După încheierea procesului audierilor, Parlamentul a aprobat miercuri noii comisari,
prezentați în plen de către Președintele ales al Comisiei, Ursula von der Leyen.
 
Ȋntr-un vot prin apel nominal care a avut loc miercuri la prânz, deputații au aprobat noul Colegiu
al Comisarilor cu 461 voturi pentru, 157 împotrivă și 89 abțineri.
 
În timpul declarației sale, Președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a
reiterat angajamentele asumate în plenul Parlamentului în luna iulie și cele susținute de către
comisarii  desemnați  în cadrul procesului audierilor.  Ea a subliniat că vor fi  instituite cadre
adecvate de investiții și de reglementare pentru ca Europa să fie lider pe plan internațional într-o
o serie de domenii critice: protecția mediului și schimbările climatice, creșterea economică,
incluziunea, inovarea și digitalizarea, precum și protecția democrației, a valorilor europene, a
drepturilor  cetățenilor  și  a  statul  de drept.  De asemenea,  aceasta a  confirmat  o  serie  de
modificări ale portofoliilor pe care Parlamentul le-a solicitat în urma audierilor ce au stabilit
capacitatea candidaților de a-și exercita funcția de comisar și rolul încredințat.
 
Înaintea votului, grupurile politice au organizat scurte ședințe pentru a stabili intențiile de vot,
urmate de declarații  ale liderilor politici  în plen. Puteți  urmări  înregistrările din dezbaterea
plenară și  vot,  accesând următoarele link-uri:
 
Prezentarea Colegiului  Comisarilor  și  a  programului  acestora de către  Președintele  ales:
declarația  Ursulei  von der  Leyen
 
Prezentarea Colegiului Comisarilor și a programului acestora de către Președintele ales: prima
rundă de intervenții a liderilor grupurilor politice
 
Prezentarea Colegiului  Comisarilor  și  a  programului  acestora de către  Președintele  ales:
dezbaterea deputaților  -  partea întâi
 
Prezentarea Colegiului  Comisarilor  și  a  programului  acestora de către  Președintele  ales:
dezbaterea deputaților  -  partea a doua
 
Prezentarea Colegiului  Comisarilor  și  a  programului  acestora de către  Președintele  ales:
dezbaterea deputaților  și  intervenții  la  cerere (procedura „catch the eye”)  -  partea a treia
 
Votul de învestitură a Comisiei
 
Background
 
Reprezentarea femeilor în Comisie este cea mai mare de până acum: pe lângă președintele
ales, componența actuală a Comisiei cuprinde 11 femei și 15 bărbați.
 
Rezultatele votului de învestitură pentru Comisiile precedente:
 

10.2014 Jean-Claude Juncker: 423 voturi pentru, 209 împotrivă, 67 abțineri (numărul
total al deputaților: 751) 
02.2010 José Manuel Barroso: 488-137-72 (numărul total al deputaților: 736) 
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https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_ro
https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_ro
https://ec.europa.eu/commission/towards-new-commission_ro#orientri-politice
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2019)629837
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/hearings2019/audierile-pentru-comisie-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-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-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-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-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://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://multimedia.europarl.europa.eu/en/election-of-the-commission-vote_I180745-V_v


•
•
•

11.2004 José Manuel Barroso: 478-84-98 (numărul total al deputaților: 732) 
09.1999 Romano Prodi: 510-51-28 (numărul total al deputaților: 626) 
01.1995 Jacques Santer: 417-104-59 (numărul total al deputaților: 626)
 

Etapele următoare
 
Noua Comisie trebuie acum numită în mod oficial de către șefii de stat sau de guvern ai UE.
Este de așteptat ca mandatul său de cinci ani să înceapă la 1 decembrie.
 

Date de contact 
 
 

Mai multe informaţii
Cum aprobă Parlamentul Comisia Europeană (infografic)
EP Think Tank: „Votul de învestitură al Comisiei” (EN)
EP Think Tank: „Controlul parlamentar asupra Comisiei Europene: implementarea tratatelor”
(EN)
Comunicat de presă: PE o alege pe Ursula von der Leyen în funcția de Președinte al Comisiei
Europene (16.07.2019)
Site-ul audierilor comisarilor desemnați
Materiale fotografice, video și audio gratuite
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Press Officer
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/hearings2019/audierile-pentru-comisie-2019/20190906STO60503/procedura-de-aprobare-a-comisiei-europene-de-catre-parlamentul-european
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/ro/press-room/20190711IPR56824/pe-o-alege-pe-ursula-von-der-leyen-in-functia-de-presedinte-al-comisiei-europene
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190711IPR56824/pe-o-alege-pe-ursula-von-der-leyen-in-functia-de-presedinte-al-comisiei-europene
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/hearings2019/audierile-pentru-comisie-2019
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/election-of-2019-2024-commission_13903_pk
https://twitter.com/EP_Institutional

