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1 grudnia 2019 r. rozpoczęła pracę Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der 

Leyen. Objęcie urzędu przez nową Komisję było możliwe po dokonaniu oceny wszystkich 

kandydatów na komisarzy i zatwierdzeniu składu Komisji przez Parlamentu Europejski.  

 

Podczas głosowania 27 listopada  461 posłów zagłosowało za wyborem nowej Komisji 

Europejskiej, 157 zagłosowało przeciwko, a 89 wstrzymało się od głosu. Prezentując posłom 

do PE swój zespół oraz program nowej Komisji, Ursula von der Leyen powiedziała: 

„Jesteśmy gotowi i, co najważniejsze, Europa jest gotowa. Moje przeslanie jest proste: 

zabierzmy się do pracy!".          

W swoim wystąpieniu nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej przypomniała 

o zobowiązaniach, jakie podjęła w lipcu na posiedzeniu plenarnym Parlamentu i jakie 

przedstawili Parlamentowi kandydaci na komisarzy w trakcie wysłuchań.  Zapewniła, że 

Komisja przedłoży projekty prawne i założenia budżetowe konieczne dla realizacji tych 

zobowiązań i pozwalające UE na odegranie roli światowego lidera w kluczowych 

dziedzinach. Wymieniła ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, wzrost 

gospodarczy, cyfryzację, nowe podejście do polityki migracyjnej, obronę praw socjalnych  
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Europejczyków, wzrost zatrudnienia i konkurencyjności gospodarki, lepszą obronę interesów 

UE w świecie, a także obronę wartości europejskich: demokracji, praworządności i praw 

obywatelskich. Ursula von der Leyen potwierdziła również szereg zmian, których dokonała  

w podziale tek, zgodnie z oczekiwaniami wyrażonymi przez Parlament po zakończeniu 

wysłuchań. Wysłuchania miały na celu sprawdzenie przez Parlament predyspozycji 

kandydatów na komisarzy w poszczególnych dziedzinach.  

 

 

 

W nowej Komisji Europejskiej Polskę reprezentował będzie Janusz Wojciechowski, który 

będzie zajmował się rolnictwem.        

Chociaż w Komisji zasiada po jednym komisarzu z każdego kraju UE, ich zadaniem jest 

obrona interesów całej UE, a nie interesów krajowych. Komisarze wspólnie decydują  

o kształcie strategii politycznych Komisji czy też przedstawiają akty prawne, programy 

finansowania i roczny budżet do przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę. Komisja 

jest politycznie niezależnym organem wykonawczym UE. Jako jedyna jest odpowiedzialna za 

opracowywanie wniosków dotyczących nowych aktów prawa unijnego. 
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Jak wybierana jest Komisja Europejska? 

Co pięć lat Rada Europejska  proponuje Parlamentowi Europejskiemu kandydata na 

przewodniczącego Komisji. Kandydat na przewodniczącego jest proponowany w oparciu  

o skład Parlamentu w następstwie wyborów do Paramentu Europejskiego  – zazwyczaj 

kandydaci pochodzą z największych ugrupowań politycznych w Parlamencie. 

Przewodniczący Komisji decyduje o przydziale obszarów polityki poszczególnym 

komisarzom. Kandydatury komisarzy muszą być zatwierdzone przez przywódców krajów UE 

na posiedzeniu Rady Europejskiej. Każdy kandydat na komisarza występuje w Parlamencie 

Europejskim (przed komisją parlamentarną zajmującą się jego tematyką), gdzie przedstawia 

swoje poglądy i odpowiada na pytania europosłów. Następnie członkowie komisji 

parlamentarnej decydują w drodze głosowania, czy nominowany na komisarza jest 

odpowiednią osobą na dane stanowisko. Po zatwierdzeniu kandydatur 27 nominowanych cały 

Parlament decyduje w drodze głosowania, czy zatwierdza cały zespół. Jeśli wynik głosowania 

jest pozytywny, Rada Europejska powołuje komisarzy. 
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Kolegium Komisji musi spotykać się co najmniej raz w tygodniu. Spotkania te mają na celu 

przyjęcie uzgodnień w ramach „procedury ustnej”. Komisarze spotykają się w każdą środę 

rano w Brukseli. Natomiast podczas sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego w Strasburgu 

posiedzenia kolegium odbywają się we wtorki.      

Oprócz cotygodniowych posiedzeń przewodniczący Komisji może zwołać posiedzenie 

nadzwyczajne poświęcone konkretnemu tematowi .      

Bieżącą działalnością Komisji zajmują się pracownicy Komisji (prawnicy, ekonomiści itp.).  
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Przydzieleni oni są do tzw. dyrekcji generalnych, z których każda odpowiada za konkretny 

obszar polityki. 

Priorytety Komisji Europejskiej na lata 2019-2024 

"Jeśli wykonamy naszą pracę jak należy, w 2050 r. Europa będzie pierwszym neutralnym pod 

względem emisji dwutlenku węgla kontynentem na świecie, będzie wiodącą siłą w sektorze 

cyfrowym, będzie gospodarką, która najlepiej potrafi znaleźć równowagę rynkiem  

a wymiarem społecznym... To zadanie nie jest łatwe, ale razem jesteśmy w stanie je wykonać," 

powiedziała Usrula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej na początku 

kadencji.  

Komisja Europejska określiła 6 głównych priorytetów na lata 2019-2024. Należą do nich:  

 

 

W ramach pierwszego priorytetu „Europejski Zielony Ład”  Komisja Europejska przedstawiła 

ambitny pakiet środków, które powinny umożliwić europejskim obywatelom  

i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści ze zrównoważonej zielonej transformacji.  Komisja 

Europejska podkreśla, że stanie się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem jest  

dużym  wyzwaniem, ale też szansą. Środki, którym towarzyszy wstępny plan najważniejszych 

działań, obejmują m.in. ambitne ograniczenie emisji, inwestowanie w nowatorskie badania  

i innowacje oraz ochronę środowiska naturalnego w Europie. Europejski Zielony Ład może 

stać się nową strategią wzrostu gospodarczego dla UE dzięki inwestycjom w technologie 

ekologiczne, zrównoważone rozwiązania i nowe przedsiębiorstwa.     
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Drugi priorytet obejmuje działania na rzecz sprawiedliwości społecznej i dobrobytu. Mając na 

względzie fakt, iż Europejczycy i przedsiębiorstwa w UE mogą dobrze prosperować tylko 

wtedy, gdy gospodarka im służy, Komisja Europejska planuje wzmacniać małe i średnie 

przedsiębiorstwa, które stanowią trzon gospodarki UE. Społeczna gospodarka rynkowa Unii 

Europejskiej umożliwia rozwój gospodarczy i zmniejszenie ubóstwa i nierówności. Przy 

stabilnej sytuacji w Europie gospodarka może w pełni reagować na potrzeby obywateli UE. 

Poza wsparciem MŚP potrzebne jest także dokończenie tworzenia unii rynków kapitałowych  

i pogłębienie unii gospodarczej i walutowej.      

„Europa na miarę ery cyfrowej” to priorytet, w ramach którego planowane jest zapewnienie 

obywatelom UE dostępu do technologii najnowszej generacji. Technologie oparte na danych  

i sztucznej inteligencji mogą pomóc w opracowaniu inteligentnych rozwiązań dla wielu 

wyzwań społecznych, od zdrowia po rolnictwo, bezpieczeństwo czy  produkcję. Punktem 

wyjścia na drodze do innowacji są inwestycje w łańcuchy bloków, obliczenia wielkiej skali, 

kwantowe technologie obliczeniowe, algorytmy i nowe narzędzia umożliwiające bezpieczną 

wymianę danych i korzystanie z nich.        

W ramach „Promowania naszego europejskiego stylu życia” Komisja Europejska zakłada 

ochronę podstawowych wartości UE, jak i stanie na straży wymiaru sprawiedliwości. 

Przewodnicząca Komisji Europejskiej zauważyła, że zagrożenia dla praworządności 

podważają prawne, polityczne i gospodarcze podstawy Unii. Praworządność jest kluczowym 

elementem wizji Unii przedstawionej przez Ursulę von der Leyen – Unii opartej na równości, 

tolerancji i sprawiedliwości społecznej. Komisja planuje utworzenie kompleksowego 

europejskiego mechanizmu praworządności i co roku będzie w ramach tego mechanizmu 

przedstawiać obiektywne sprawozdanie na temat aktualnej sytuacji w zakresie 

praworządności w całej Unii. Nowa Komisja Europejska podkreśla także znaczenie Europy na 

świecie. UE powinna pełnić bardziej aktywną rolę i donośniej zabierać głos na arenie 

międzynarodowej. Otwarta i sprawiedliwa polityka handlowa, dzięki której Europa jest 

atrakcyjnym miejscem dla biznesu, ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia roli UE jako 

światowego lidera przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów w zakresie 

ochrony klimatu, środowiska i warunków pracy. Silniejszą pozycję na świecie ma Unii 

Europejskiej zapewniać skoordynowane podejście do działań zewnętrznych – od pomocy 

rozwojowej po wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa.      

W ramach ostatniego priorytetu Komisja ma zamiar skupić działania na wzmacnianiu 

demokracji europejskiej. Celem Komisji jest zachęcenie obywateli UE do aktywniejszego 

udziału w określaniu priorytetów UE i zwiększenie ich roli w procesie decyzyjnym. Komisja 

będzie dalej wzmacniać współpracę z Parlamentem Europejskim, który jest głosem obywateli, 

poprzez zapewnienie jego zaangażowania na wszystkich etapach negocjacji  

międzynarodowych, jak również zagwarantowanie przejrzystości w trakcie całego procesu 

legislacyjnego. 
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Więcej o priorytetach Komisji Europejskiej:  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-

2019-2024_pl 

Źródła:  

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_pl 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_pl 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_pl 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/4988/komisja-europejska-ursuli-von-der.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował:  

Punkt Informacji Europejskiej 

Europe Direct – Poznań  

przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu  al. Niepodległości 2, 61-874 

Poznań  

tel. 61 8521670 e-mail: europedirect-poznan@irpoznan.com.pl,    www. europe-

direct.poznan.pl 
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