
 

#EPhearings2014: audições dos comissários
indigitados começam hoje
 

A partir de hoje, todos os 27 candidatos propostos para a equipa do Presidente eleito da
Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, vão comparecer em audições no Parlamento
Europeu...
 
As audições iniciam-se a 29 de setembro e prolongam-se até 7 de outubro. Clique aqui para o
calendário detalhado.
 
Carlos Moedas
 
A audição de Carlos Moedas realiza-se na terça-feira, 30 de setembro, das 9 às 12 horas na
comissão parlamentar da Indústria, Investigação e Energia.
 
O processo
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Antes das audições os comissários indigitados têm que entregar as respostas às perguntas
escritas dos eurodeputados.
 
As respostas a estas perguntas podem ser encontradas nesta página, clicando no nome de
cada comissário.
 
Nas audições e durante a sessão de perguntas e respostas, as comissões parlamentares
responsáveis pelas competências da pasta do comissário indigitado avaliam a sua
competência geral, o seu empenho europeu e o conhecimento do tema. Todas as audições
têm uma duração de três horas.
 
O Parlamento tem a última palavra
 
O Parlamento Europeu, reunido em sessão plenária, tem que aprovar a Comissão no seu
conjunto antes que esta possa entrar em funções.
 
No entanto, no passado já existiram ocasiões em que uma avaliação negativa nas audições
levou à retirada de candidaturas ou à troca de pastas.
 
Acompanhe as audições e as reações
 
Todas as audições são transmitidas em direto no nosso sítio Web. Clique aqui para a emissão
em direto.
 
Não perca os comentários e as reações no Twitter com #EPhearings2014.
 
Descubra os temas mais debatido no nosso paínel Twitter.
 
Leia o resumo das audições na nossa página Storify com citações, citações, fotos, vídeos e
outra informação interessante.
 
Acompanhe ainda a sessão de perguntas e respostas dos grupos políticos através das contas
Twitter das comissões parlamentares aqui. E não perca as reações dos grupos políticos na
Internet. Para isso basta clicar no grupo: PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verdes/EFA e
EFDD.
 
Para mais informação sobre os candidatos e sobre o processo, explore o nosso Sítio Web
dedicado às audições.
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http://www.elections2014.eu/pt/new-commission/hearings/29-09-2014
http://www.elections2014.eu/pt/new-commission
http://www.ephearings2014.eu/epdashboard
https://www.europarl.europa.eu/hearings-2014/en/new-commission/http://www.ephearings2014.eu
https://twitter.com/EuroParlPress/lists/ep-press-committees
http://www.eppgroup.eu/news/Live-coverage-of-the-Commissioner-Hearings
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/pt/new-commission


Mais informação
O calendários das audições e as transmissões em direto
Sítio Web das audições
A Comissão Juncker (em inglês)
Comunicado de imprensa: Comissão Juncker, uma equipa forte e experiente em prol da
mudança
Nota explicativa (em inglês)
Página Storify
O PE no Twitter
O PE no Flickr
Galeria no Flickr dedicada às audições
O PE no Facebook
Newshub do PE
O PE no Google+
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-984_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-984_pt.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20140912BKG61803/This-time-it%27s-different-Parliamentary-hearings
https://www.europarl.europa.eu/hearings-2014/en/new-commission/
https://twitter.com/Europarl_pt
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

