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Rada Europejska osiągnęła dziś porozumienie w sprawie obsady
najważniejszych stanowisk. Kim są kandydaci?
Na stanowisko Przewodniczącego Rady Europejskiej wybrano Charlesa
Michela, byłego premiera Belgii, który będzie sprawował tę funkcję po
wygaśnięciu kadencji Donalda Tuska, tj. of 1 grudnia 2019 do 31 maja
2022 r.
Na stanowisku Przewodniczącego Komisji Europejskiej Rada Europejska
widzi Ursulę von der Leyen, niemiecką minister obrony. Widać więc, że
poparcia Rady Europejskiej nie zyskali kandydaci wiodący, wyłonieni
przez wyborami do PE przez europejskie ugrupowania polityczne. Z
jednej strony procedura ta nie jest zapisana wprost w traktacie (mowa
jest tylko o braniu pod uwagę wyników wyborów europejskich), z drugiej
mówi się, że niejako pozbawia ona kraje członkowskie zgromadzone w
Radzie Europejskiej wpływu na decyzję. Tak więc, po dwóch dniach
impasu, związanych głównie z kandydaturą Fransa Timmermansa, wydaje
się,
że
postawiono
na
kompromisową
kandydaturę,
spoza
grupy
Spitzenkandidaten. Ciekawe, jak w tej sytuacji zachowa się PE, wobec
swej wcześniejszej deklaracji, że jest gotów odrzucić kandydatów na
szefa Komisji Europejskiej, którzy nie byliby zgłoszeni jako "główni
kandydaci” przez europejskie partie polityczne.
Wysokim Przedstawicielem ds. Spraw Zagranicznych i Bezpieczeństwa
zostać ma były Przewodniczący PE Josep Borrell Fontelles. Nominacja na
stanowisko Wysokiego Przedstawiciela przez Radę UE wymaga zgody
przewodniczącego-elekta KE.
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głosów posłów w nim zasiadających (art. 17 ust. 7 TUE). Oznacza to, że
kandydatura von der Leyen podlegać będzie głosowaniu w PE.
Następnie Rada Unii Europejskiej (zwana dalej „Radą”), stanowiąc
większością kwalifikowaną i za porozumieniem z nowo wybranym
przewodniczącym, przyjmuje listę pozostałych kandydatów, których
zamierza
mianować
członkami
Komisji,
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z
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przedstawionymi przez państwa członkowskie.
Przewodniczący Komisji, Wysoki Przedstawicie i inni członkowie Komisji
(po przesłuchaniach przez Komisje Parlamentu PE) podlegają – jako
całość – pod głosowanie PE, po czym są mianowani przez Radę Europejską
stanowiącą większością kwalifikowaną.
Kadencja Komisji Europejskiej trwa 5 lat, a rozpocznie się po
zakończeniu kadencji obecnej KE i potrwa do 31 października 2024 roku.
Nominacja na Prezesa Europejskiego Banku Centralnego. W
wyniku dzisiejszej decyzji Rady Europejskiej, kandydatką na
stanowisko Prezesa Europejskiego Banku Centralnego jest Christine
Lagarde, od 2011 dyrektor zarządzający Międzynarodowego Funduszu
Walutowego. Formalna nominacja – na 8-letnią nieodnawialną kadencję nastąpi po konsultacjach z PE oraz Radą Gubernatorów EBC.
Tymaczasem, jutro i pojutrze w Parlamencie wybory nowego
Przewodniczącego PE, a następnie wiceprzewodniczących i kwestorów.
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