
 

Kedves	Imádkozó	Barátaim	Európában!	
“Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői.” (Zsolt 127:1)	
Az „Európa” nevű házról van szó. Még építik. Sokan dolgoznak rajta. Most kezdődik az építkezés új szakasza: új 
Parlament, új Bizottság, mindkettő új elnökkel. Rendben: hadd kezdjék a munkát, a titkártól az elnökig! Mert meg 
van írva: „… épít reá”. Ez azt jelenti, hogy csinálniuk kell valamit: dolgozniuk kell. 
A kérdés azonban az: az ÚRRAL, vagy Nélküle? Milyen építési terület lenne az, ahol a munkások elfeledkeznek 
az ügyfélről, és félreteszik a tervrajzát? Ebből káosz keletkezne. 
David Sassoli és Ursula von der Leyen is olyan elnök, aki nyitott Isten vezetésére. Építsék hát tovább „Európa” 
házát az Úrral, az Ő terveinek megfelelően!  

Ortwin Schweitzer 

 
 

     

 

Az új Európai Bizottság 
 
Az EU 2019-2024-es időszakának a feladata nem csak új parlamenti képviselők 
megválasztása, hanem az egész Bizottság cseréje is. Jean Claude Juncker leköszön a 
Bizottság elnöki tisztségéről, Ursula von der Leyen pedig összeállította az új Bizottságot. 
Júliusban ő lett az első nő, akit megválasztottak erre a pozícióra.  

Von der Leyen asszony a nyár folyamán minden EU tagállamot megkért, hogy nevezzen meg 2 
embert, egy férfit és egy nőt, aki országa képviseletében biztosjelölt lehet. Ezután kezdődött el 
az egyes biztosok feladatkörének kiválasztása és szétosztása. Mivel minden ország csak egy 
biztost adhat, von der Leyen asszonynak ki kellett választania a szerinte legmegfelelőbb jelöltet 
minden feladatra, és remélte, hogy a nemek megoszlása a lehető legkiegyenlítettebb lesz a 
Bizottság tagjai között. Ezután az Európai Parlamentnek kellett meghallgatnia a jelölteket, hogy 
alkalmasak-e annak a feladatnak a végzésére, amire javasolták őket. Ezeket a 
meghallgatásokat nov. 14-én tartották, és mire ezt olvassátok, már a zárószavazás is 
megtörténik Strasbourgban, nov. 27-én, az Európai Parlament plenáris ülésén. 

Miután a Parlament jóváhagyja a teljes Bizottságot, az elkezdhet felkészülni az összes feladat 
átvételére a Juncker Bizottságtól, 2019. dec. 1-én. Ursula von der Leyen már megfogalmazta 
programját a következő 5 évre, ami a lap alján látható linken elolvasható angolul. Ursula von 
der Leyen szívében és meggyőződései szerint is európai, és bejelentette, hogy fontos lesz 
számára a klímaválság kezelésére vonatkozó igen céltudatos program, amivel Európa az első 
klímasemleges földrésszé tehető 2050-re. Von der Leyen asszony szorosan együtt akar 
működni az Európai Parlamenttel is, hogy erősítse a demokráciát és az igazságos, szociális 
piacgazdaságot Európában. Ursula von der Leyen nagyon személyes hangvételben elmondta 
azt is, hogyan képzeli el Európa útját a globális kihívások tükrében, amikor leszögezte: „Európai 
módon kell csinálnunk.” 

Fontos, hogy bennünk, imádkozókban jobban tudatosuljon: az a dolgunk, hogy Isten 
kegyelmének trónja elé vigyük országunk és földrészünk vezetőit is, és a Bizottság fontos 
vezetőink csoportja. A Bizottságnak a programjával és a döntéseivel is jelentős szerepe van 
Európa útirányának meghatározásában. 
 
Johannes Hahn (Ausztria): Költségvetés és igazgatás, Didier Reynders (Belgium): 
Jogérvényesülés, Marija Gabriel (Bulgária): Innováció és ifjúság, Dubravka Šuica 
(Horvátország): Demokrácia és demográfia, Sztella Kiriakídisz (Ciprus): Egészségügy, Věra 
Jourová (Cseh Köztársaság): Értékek és átláthatóság, Margrethe Vestager ügyvezető-alelnök 
(Dánia): Digitális kor és versenypolitika, Kadri Simson (Észtország): Energiaügy, Jutta 
Urpilainen (Finnország): Nemzetközi partnerségek, Tierry Breton (Franciao.): Belső piac 
(védelem és világűr is), Ursula von der Leyen (Németo.): Bizottsági elnök, Margaritisz Schinas 
(Görögo.): Az európai életmódot támogató alelnök, Várhelyi Olivér (Magyarország): 
Szomszédság és bővítés, Phil Hogan (Írország): Kereskedelem, Paolo Gentiloni (Olaszo.): 
Gazdaság, Valdis Dombrovskis (Lettország): Az emberek számára működő gazdaságért és a 
pénzügyi szolgáltatásokért felelős, Virginijus Sinkevičius (Litvánia): Környezet, az óceánok és 
halászat, Nicolas Schmit (Luxemburg): Munkaügy és szociális jogok, Elena Dalli (Málta): 
Egyenlőség, Frans Timmermans alelnök (Hollandia): Európai zöld megállapodás és klímaügyi 
lépések, Janusz Wojciechowski (Lengyelo.): Mezőgazdaság Elisa Ferreira (Portugália): 
Kohézió és reformok, Adina-Ioana Vălean (Románia): Közlekedés, Maroš Šefčovič (Szlovákia): 
Nemzetközi kapcsolatokés tervezés, Janez Lenarčič (Szlovénia): Válságkezelés, Josep Borrell 
(Spanyolo.): Spanyolo. főképviselője, Ylva Johansson (Svédo.): Belügyek, az Egyesült 
Királyságnak nincs biztosa.  
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf 

Új Bizottság van. Imádkozzunk: 
 
• Ursula von der Leyenért, aki elkezdi 

új munkáját a Bizottság 
elnökeként! 

• Az új Bizottság minden tagjáért, 
hogy alázattal álljanak hozzá a 
kihívásokhoz, és készek legyenek 
Isten szerinti tanácsokkal és 
bölcsességgel élni! 

• Összhangért az EU három 
intézménye: a Tanács, a Bizottság 
és a Parlament között! 

 
További imatémák: 
 

1. Málta: imádkozzunk, hogy minden, 
Daphne Caruana Galizia újságírónő 
meggyilkolásával, és az ő 
korrupciós nyomozásaival 
kapcsolatos bűntény lelepleződjön, 
valamint hogy becsületes emberek 
kerüljenek hatalmi pozíciókba! 
 

2. UK: imádkozzunk, hogy a kampány 
átlátszó módon folytatódjon a dec. 
12-ig hátralévő két hétben! 
Imádkozzunk azért is, hogy a 
választók megtalálják az igazságot 
és a valóságot a nagy pártok 
ígéreteiben, és ennek megfelelően 
szavazzanak! 
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