
 

#EPhearings2014: Νέες ακροάσεις και η νέα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 

Οι ακροάσεις των υποψήφιων συνεχίζονται την επόμενη εβδομάδα στην ολομέλεια του
ΕΚ, στο Στρασβούργο...
 
Μετά την αποχώρηση της AlenkaBratušek ως υποψήφιας Επιτρόπου και Αντιπροέδρου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έγινε ανακατανομή των χαρτοφυλακίων για την
αντικατάστασή της
 
Νέες ακροάσεις των επιτρόπων τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, στις 20.00 (ώρα Ελλάδος)
 
-Maroš Šefčovič, υποψήφιος αντιπρόεδρος και Επίτροπος για την ενεργειακή Ένωση. Η
ακρόαση πραγματοποιείται από τις επιτροπές Περιβάλλοντος και Βιομηχανίας.
 
-VioletaBulc, υποψήφια επίτροπος Μεταφορών. Η ακρόαση πραγματοποιείται από την
επιτροπή Μεταφορών του ΕΚ.
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Οι ακροάσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από την ιστοσελίδα μας.
 
Πριν αναλάβουν καθήκοντα, όλοι οι υποψήφιοι Επίτροποι συναντούν τους
ευρωβουλευτές στις ακροάσεις που οργανώνονται στις επιτροπές του ΕΚ που είναι
αρμόδιες για το χαρτοφυλάκιό του καθ' ενός από αυτούς.Οι επιτροπές του ΕΚ εξετάζουν
τις γνώσεις και τις ικανότητες κάθε υποψήφιου Επιτρόπου και στη συνέχεια ψηφίζουν
για την έγκριση ή όχι της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σύνολό της. 
 
#EPhearings2014 online
 
Όλα τα νέα για τις ακροάσεις στην ειδική ιστοσελίδα μας, μαζί με βίντεο, σχόλια και
επιπλέον πληροφορίες.
 
Βρείτε σχόλια για τις ακροάσεις στο Twitter με το #EPhearings2014/
 
Παρακολουθήστε ζωντανά τις αντιδράσεις των πολιτικών ομάδων κάνοντας κλίκ στα 
EPP, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Greens/EFA και EFDD.
 
Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 
Στις 22 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί συζήτηση στην ολομέλεια, κατά την οποία ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιουνκεέρ θα παρουσιάσει την ομάδα
του και το πρόγραμμα εργασιών τους.
 
Την ίδια μέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για τη συνολική έγκριση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 
Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα την 1η Νοεμβρίου, ενώ η
θητεία της είναι πενταετής.
 
Σύνδεσμοι
Πρόγραμμα ακροάσεων και ζωντανή μετάδοση
Ιστοσελίδα ακροάσεων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Γιουνκεέρ
Storify
Twitter
Flickr
Flickr "Hearings' atmosphere"
Facebook
EPNewshub
Google+
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http://epp.tw/CommissionerHearings_Reactions
http://www.socialistsanddemocrats.eu/?request_locale=EN
http://ecrgroup.eu/commissioner-hearings/
http://www.alde.eu/
http://www.guengl.eu/policy/action/new-commissioners-hearings
http://www.commissionertest.eu/
http://www.efdgroup.eu/
http://www.elections2014.eu/el/new-commission/hearings
http://www.elections2014.eu/el/new-commission
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/index_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/hearings-2014/en/new-commission/
https://twitter.com/Europarl_el
http://ow.ly/BLith
http://ow.ly/BLrCz
https://www.facebook.com/europeanparliament
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist
https://plus.google.com/+europeanparliament/posts

