Story

Atmosfæren under høringerne
I denne uge blev de indstillede kommissærer grillet af parlamentsmedlemmerne.
Mens vi venter på, at høringerne fortsætter i næste uge, kan du læse om denne uges
atmosfære i Bruxelles.
Trængsel: Det lokale, hvor høringen af EU´s nye udenrigspolitiske chef, britiske Catherine
Ashton, fandt sted var proppet til bristepunktet, hvilket betød, at nogle af deltagerne måtte
benytte andre rum med visningsfaciliteter.
Mindeværdigt citat: "Europa vil enten udvikle sig til et grønt kontinent eller ophøre med at
eksistere" (Janez Potočnik, indstillet kommissær med ansvar for miljø).
Ugens lyd: Tidsudmålingen var streng, og både spørgere og de udspurgte skulle vænne
sig til den bløde "ping-lyd", der angav, hvornår spørge- og svartider var udløbet. De, som
fulgte høringerne ugen igennem kan formentlig stadig huske lyden.
Ærlighed belønnes: MEP'erne værdsatte, når kandidaterne var ærlige nok til at indrømme,
at de manglede viden på specifikke områder.
Overtro: Potočnik fik et varmt bifald ved slutningen af sin høring, hvor han fortalte parlamentsmedlemmerne, hvordan hans søn var kørt galt i sin bil den 13. november, hvilket havde gjort ham en smule betænkelig ved at skulle til høring den 13. januar kl. 13.00.
Størst medieopmærksomhed: Høringen af den indstillede kommissær for humanitær bistand, Rumiana Jeleva, vakte mediernes interesse, da hendes mand er blevet sat i forbindelse med organiseret kriminalitet.
Travleste udvalg: Udvalget om Industri, Forskning og Energi var ledende udvalg for tre høringer i løbet af ugen. Det samme gjorde sig gældende for Udvalget om Miljø, Folkesundhed
og Fødevaresikkerhed og Udvalget for Økonomiske og Monetære Anliggender. Industriudvalget afholder en fjerde høring som korresponderende udvalg med kommissær Tajani på
mandag.
Real time feedback: MEP'erne brugte ugen igennem Twitter som outlet for deres umiddelbare reaktioner på høringerne.
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