
 

Parlament wybiera Ursulę von der Leyen pierwszą
kobietę przewodniczącą Komisji Europejskiej
 

Parlament Europejski, 383 głosami za, wybrał w tajnym głosowaniu 16 lipca Ursulę von
der Leyen, na przewodniczącą nowej Komisji Europejskiej.
 
Ma ona objąć urząd 1 listopada 2019 r. na pięcioletnią kadencję. Oddano 733 głosów, z których
1 był nieważny. 383 posłów głosowało za, 327 przeciw, 22 wstrzymało się od głosu.
 
Obecnie  w  Parlamencie  Europejskim  zasiada  747  posłów,  zgodnie  z  oficjalnymi
zawiadomieniami otrzymanymi przez władze państw członkowskich, a zatem oczekiwany próg
wynosi 374 głosy, tzn.: więcej 50% członków PE. Przewodniczący Sassoli oficjalnie ogłosił
wymaganą  liczbę  przed  rozpoczęciem głosowania.  Głosowanie  było  tajne,  przy  pomocy
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papierowych kart do głosowania.
 
Przewodniczący Parlamentu David Sassoli powiedział:
 
"W imieniu Parlamentu gratuluję wyboru na przewodniczącą Komisji Europejskiej.
 
Teraz  rozpocznie  się  bardzo  ważny  etap  dla  instytucji  europejskich;  będziemy  musieli
przygotować się do wysłuchań desygnowanych komisarzy,  podczas których,  jak państwo
wiedzą,  posłowie będą bardzo dokładni.
 
Oczekujemy,  że kwestie,  o  których pani  dzisiaj  mówiła  w sali  plenarnej,  zostaną również
dogłębnie  przeanalizowane  i  będą  przedmiotem  dalszych  działań  ze  strony  członków
zaproponowanego  przez  panią  kolegium  podczas  wysłuchań  we  właściwych  komisjach
Parlamentu.
 
Najbliższe lata będą bardzo ważne dla przyszłości Unii Europejskiej, ale możemy skutecznie
działać tylko wtedy, gdy instytucje będą ze sobą ściśle i w pełni współpracowały".
 
Kolejne kroki
 
Przewodnicząca-elekt Komisji wyśle teraz oficjalne pisma do szefów państw lub rządów państw
członkowskich, zapraszając ich do zgłaszania kandydatów na członków Komisji. Kandydaci na
komisarzy prezentują się przed komisjami parlamentarnymi właściwymi w poszczególnych
dziedzinach. Wysłuchania zaplanowano na okres od 30 września do 8 października. Następnie
pełne kolegium komisarzy musi zostać wybrane przez Parlament, najprawdopodobniej podczas
sesji w dniach 21-24 października. Więcej informacji tutaj.
 
Więcej informacji
Nagranie debaty
Nagranie konferencji prasowej
Wybór Przewodniczącego Komisji Europejskiej
Polityczne priorytety Ursuli von der Leyen jako kandydatki na przewodniczącą Komisji
Europejskiej
Regulamin Parlamentu Europejskiego
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/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/en/plenary/video?debate=1563293213792
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/1
http://www.europarl.europa.eu/news/en/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-RULE-124_PL.html


Kontakty 
 
 
Jaume DUCH GUILLOT
EP Spokesperson and Director General for Communication

(+32) 2 284 30 00 (BXL)
(+33) 3 8817 4705 (STR)
(+32) 496 59 94 76
jaume.duch@europarl.europa.eu
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