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Audieri noi și noua Comisie Europeană
 

Audierile comisarilor desemnați continuă săptămâna viitoare la Strasbourg. Deputații
europeni îi vor audia pe Violeta Bulc, comisar desemnat pentru transport, și Maroš
Šefčovič...
 
În urma retragerii comisarului desemnat Alenka Bratušek, propusă vicepreședinte cu portofoliul
uniunea energetică, președintele Comisiei a făcut o schimbare de portofolii.
 
Pe 20 octombrie, de la 19.00 CET, vor fi audiați următorii comisari:
 

Maroš Šefčovič, propus vicepreședinte și responsabil cu uniunea energetică, va fi
audiat în comisiile pentru mediu și industrie, cercetare și energie.
 
Violeta Bulc, comisar desemnat pentru transport, va fi  audiată în comisia pentru
transport.
 

Audierile vor fi transmise în direct pe site-ul nostru.
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Înainte să își poată prelua mandatul, comisarii desemnați trebuie să participe la o audiere de trei
ore la Parlamentul European. În cadrul acesteia, deputații europeni evaluează competența și
expertiza candidaților în domeniul portofoliului fiecăruia.
 
Audierile sunt evaluate de comisiile parlamentare și Conferința Președinților (președintele
Parlamentului și liderii grupurilor politice).
 
#EPhearings2014 online
 
Faceți clic aici pentru un rezumat al evenimentelor pe Storify, care include comentarii, clipuri
video și știrile cele mai importante de pe Twitter.
 
Pentru mai multe informații despre audieri, faceți clic pe legăturile din dreapta paginii. Pentru a
urmări reacțiile online ale grupurilor politice referitoare la audieri, faceți clic pe PPE, S&D, CRE, 
ALDE, GUE/NGL, Verzi/ALE.
 
Puteți urmări știrile despre comisarii desemnați și opiniile grupurilor politice pe Twitter.
 
Ați pierdut o audiere? Citiți rezumatele noastre Storify și căutați știrile pe rețelele de socializare
cu #EPhearings2014!
 
Noua Comisie Europeană
 
Pe 22 octombrie este programată în plen o dezbatere înaintea căreia președintele ales Jean-
Claude Juncker va prezenta noua Comisie Europeană și programul de lucru al acesteia.
 
În aceeași zi este programat votul Parlamentului de aprobare sau respingere a Comisiei
Europene ca întreg. Dacă este aprobat, noul colegiu își va începe mandatul de cinci ani pe 1
noiembrie.
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https://www.europarl.europa.eu/hearings-2014/en/new-commission/
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/
https://t.co/Hn3it2adxP


Mai multe informaţii
Programul audierilor
Site-ul audierilor
Comisia Juncker
Comisia Juncker: o echipă puternică și experimentată
Background
Storify
Parlamentul pe Twitter
Tablou de bord Twitter
Galerie foto pe Flickr
Galerie foto pe Flickr: atmosfera audierilor
Parlamentul pe Facebook
EP Newshub
Parlamentul pe Google +
Reacții PPE
Reacții S&D
Reacții CRE
Reacții ALDE
Reacții GUE/NGL
Reacții Verzi/ALE
Acum e altfel: audierile vicepreşedinţilor desemnaţi
Parlamentul pe LinkedIn
Grupul PE pe LinkedIn
Înregistrările video
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http://www.elections2014.eu/ro/new-commission/hearings
http://www.elections2014.eu/ro/new-commission
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-984_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20140912BKG61803/This-time-it%27s-different-Parliamentary-hearings
http://ow.ly/BXXzb
https://twitter.com/Europarl_RO
http://ow.ly/BXXDk
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
http://epfacebook.eu/dPay
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://epthinktank.eu/2014/10/06/this-time-its-different-hearings-of-the-vice-presidents-designate/
http://www.linkedin.com/company/european-parliament
http://www.linkedin.com/groups/European-Parliament-4157950?gid=4157950
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Overview.aspx?asset=v&type=n&menu=video

