
 

Το ΕΚ εξέλεξε την Ursula von der Leyen πρώτη
γυναίκα Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 

Με 383 ψήφους υπέρ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέλεξε την Ursula von der Leyen
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία στις 16 Ιουλίου.
 
Η κα. von der Leyen αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά της την 1η Νοεμβρίου 2019
για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ψήφισαν 733 μέλη του ΕΚ, ενώ βρέθηκε μία άκυρη ψήφος.
383 μέλη ψήφισαν υπέρ, 327 κατά, ενώ βρέθηκαν και 22 λευκές ψήφοι.
 
Το Κοινοβούλιο αποτελείται αυτή τη στιγμή από 747 μέλη, σύμφωνα με τις επίσημες
ανακοινώσεις  που  έχουν  αποστείλει  οι  αρμόδιες  εθνικές  αρχές.  Κατά  συνέπεια,  ο
ελάχιστος αριθμός ψήφων που απαιτείται για την εκλογή Προέδρου της Επιτροπής είναι
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374, δηλ. πάνω από 50% των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Ο Πρόεδρος Sassoli
ανακοίνωσε  επίσημα  τον  απαιτούμενο  αριθμό  ψήφων  πριν  την  ανακοίνωση  των
αποτελεσμάτων  της  μυστικής  ψηφοφορίας,  η  οποία  πραγματοποιήθηκε  με  κάλπη.
 
Μετά την ψηφοφορία, ο Πρόεδρος του ΕΚ David Sassoli είπε:
 
«Εκ μέρους του Κοινοβουλίου,  σας  συγχαίρω για  την  εκλογή σας  στο  αξίωμα του
Προέδρου της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής.
 
Τώρα ξεκινά μια πολύ σημαντική περίοδος για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Θα πρέπει να
προετοιμαστούμε για τις ακροάσεις των υποψηφίων Επιτρόπων από τα μέλη του ΕΚ, οι
οποίες, όπως γνωρίζετε, θα είναι εξαιρετικά διεξοδικές.
 
Αναμένουμε ότι τα θέματα που θίξατε σήμερα ενώπιον της συνόδου της ολομέλειας θα
απασχολήσουν σε βάθος τα μέλη του Σώματός σας, τα οποία και θα επανέλθουν σε αυτά
κατά τη διάρκεια των ακροάσεων στις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου.
 
Τα προσεχή χρόνια θα είναι καθοριστικά για το μέλλον της ΕΕ και μπορούμε να τα
διαχειριστούμε επιτυχώς μόνο αν υπάρξει στενή και ενδελεχής συνεργασία μεταξύ των
θεσμών».
 
Επόμενα βήματα
 
Η εκλεγείσα  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  θα  στείλει  τώρα επίσημες  επιστολές  στους
αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών, ζητώντας τους να προτείνουν
υποψηφίους για τη σύσταση της Επιτροπής. Οι ακροάσεις των υποψηφίων στις αρμόδιες
κοινοβουλευτικές  επιτροπές  του  ΕΚ  έχουν  προγραμματιστεί  για  το  διάστημα  30
Σεπτεμβρίου - 8 Οκτωβρίου. Το πλήρες Σώμα των Επιτρόπων θα πρέπει να εκλεγεί από
το Κοινοβούλιο, σε ψηφοφορία η οποία θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα κατά τη σύνοδο
ολομέλειας 21 - 24 Οκτωβρίου. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες εδώ.
 
Σύνδεσμοι
Παρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένη τη συζήτηση
Βίντεο της συνέντευξης Τύπου
Εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Πολιτικές προτεραιότητες της Ursula von der Leyen ως υποψήφιας Προέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (στα αγγλικά)
Κανονισμός του ΕΚ
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20190528BKG53306/faq-about-the-transition-from-the-8th-to-the-9th-european-parliament/16/how-are-the-commission-president-and-commissioners-appointed
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/plenary/video?date=16-07-2019
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
http://www.europarl.europa.eu/news/el/hearings2019/commission-president-2019
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190716RES57231/20190716RES57231.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190716RES57231/20190716RES57231.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-TOC_EL.html?redirect
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