
 

Parlamento Europeu aprova nomeação de
Christine Lagarde para presidente do BCE
 

O Parlamento Europeu (PE) deu hoje luz verde à nomeação de Christine Lagarde para a
presidência do Banco Central Europeu (BCE) com 394 votos a favor, 206 contra e 49
abstenções.
 
O plenário seguiu, assim, o parecer da comissão parlamentar dos Assuntos Económicos e
Monetários, que ouviu a candidata a presidente do BCE no dia 4 de setembro.
 
A votação em plenário, que se realizou por escrutínio secreto, foi precedida de um debate.
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Christine Lagarde deverá suceder ao atual presidente do BCE, Mario Draghi, no dia 1 de novembro
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190904IPR60306/economics-and-monetary-affairs-committee-recommend-lagarde-for-ecb-president
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190904IPR60306/economics-and-monetary-affairs-committee-recommend-lagarde-for-ecb-president
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/debate-details.html?date=20190917&detailBy=date


O presidente do BCE é nomeado pelo Conselho Europeu (chefes de Estado e de Governo da
UE),  deliberando por  maioria  qualificada,  por  recomendação do Conselho da UE e após
consulta ao Parlamento Europeu e ao Conselho do BCE, de acordo com o artigo 283.º do
Tratado sobre o Funcionamento da UE. A duração do respetivo mandato é de oito anos, não
renováveis.
 
Etapas da nomeação
 
Em 2  de  julho,  o  Conselho  Europeu  considerou  que  Christine  Lagarde  era  a  candidata
adequada para o cargo de presidente do BCE, no âmbito de um acordo sobre as designações
para os mais altos cargos da UE.
 
Em  9  de  julho,  o  Conselho  da  UE  adotou  uma  recomendação  sobre  esta  nomeação,
formalizando o acordo alcançado pelos líderes europeus. Estes deverão tomar uma decisão
formal sobre a nomeação de Lagarde na cimeira europeia de 17 e 18 de outubro, depois de
terem consultado o Parlamento Europeu (relatório hoje aprovado em plenário) e o Conselho do
BCE.
 
O mandato do atual presidente do BCE, Mario Draghi, termina em 31 de outubro, devendo a
nova presidente tomar posse no dia 1 de novembro.
 
Vídeo das intervenções de eurodeputados portugueses no debate
 
José Gusmão (CEUE/EVN)
 
Pedro Silva Pereira (S&D)
 
Pedro Marques (S&D)
 
João Ferreira (CEUE/EVN)
 
Para saber mais
Relatório do PE sobre a recomendação referente à nomeação da presidente do BCE
Artigo 130.º do Regimento do PE: Nomeação dos membros da Comissão Executiva do BCE
Material multimédia

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 3

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-18-2019-INIT/pt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-18-2019-INIT/pt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11017-2019-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/european-council/2019/10/17-18/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0008_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/plenary/search-by-speaker/results?speakerId=88715
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/plenary/search-by-speaker/results?speakerId=124747
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/plenary/search-by-speaker/results?speakerId=197634
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/plenary/search-by-speaker/results?speakerId=96706
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0008_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-130_PT.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/christine-lagarde-nominated-as-president-of-european-central-bank_12702_pk
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https://twitter.com/EP_Economics

