
 

Kandidáti Gentiloni, Simson, Sinkevičius, Hahn,
Schinas a Šuica  na slyšeních 3. října
 
Kanidáti na komisaře z Itálie, Estonska, Litvy, Rakouska, Řecka a Chorvatska předstoupí
před parlamentní výbory ve čtvrtek 3. října.
 

Čtvrtý den slyšení kanidátů na komisaře v parlamentních výborech bude co do počtu zatím
nejvíc nabitý. Přijde na řadu šest kandidátů: Paolo Gentiloni (Itálie), Kadri Simson (Estonsko),
Virginijus Sinkevičius (Litva), Johannes Hahn (Rakousko), Margaritis Schinas (Řecko),
Dubravka Šuica (Chorvatsko).
 
Obstojí test poslanců, zda mají dostatečné znalosti svojí agendy a budou schopni splnit
očekávání voličů? Slyšení v různých výborech Parlamentu jsou veřejná a probíhají 3. října mezi
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devátou hodinou ranní a půl desátou večer.
 
Evropský Parlament schvaluje novou Komisi jako celek. Finálnímu hlasování o takzvaném
kolegiu předchází prověření každého jednotlivého kandidáta, navrženého předsedkyní Ursulou
von der Leyen, v parlamentních výborech.
 
 
 Každý kandidát je pozván na tříhodinové slyšení, které je plně veřejné a přenášené online.
Slyšení pořádá jeden výbor nebo více výborů dohromady podle toho, jaká je agenda daného
kandidáta. Takže například Věra Jourová, která má mít na starost “hodnoty a transparentnost”,
předstoupí 7. října před výbory pro ústavní otázky a pro vnitro a občanské svobody.
 
Série slyšení začala první trojicí v pondělí 30. září. Poslední tři slyšení - kdy přijdou na řadu
takzvaní výkonní místopředsedové - proběhnou 8. října.
 
Čtěte více o postupu slyšení
 

Slyšení ve čtvrtek, 3. října

Paolo Gentiloni (Itálie)
Hospodářství

9:00 - 12:00
Odpovědný výbor: hospodářství a měna
Živý přenos
Podklady
Audiovizuální materiály

Kadri Simson (Estonsko)
Energetika
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https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5542_cs.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5542_cs.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20190712STO56975/democratic-assessment-hearings-of-commissioners-designate
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/slyseni-komisaru-2019/20190712STO56975
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191003-0900-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-paolo-gentiloni-commissioner-designate-economy_13209_pk


9:00 - 12:00
Odpovědný výbor: průmysl, výzkum a energetika
Živý přenos
Podklady
Audiovizuální materiály

 Virginijus Sinkevičius (Litva)
Životní prostředí a oceány

14:30 - 17:30
Odpovědné výbory: rybolov & životní prostředí
Živý přenos
Podklady
Audiovizuální materiály

Johannes Hahn (Rakousko)
Rozpočet a správa

14:30 - 17:30
Odpovědné výbory: rozpočet & rozpočtová kontrola
Živý přenos
Podklady
Audiovizuální materiály
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https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191003-0900-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60747/kadri-simson-estonia
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-kadri-simson-commissioner-designate-energy_13210_pk
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191003-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60749/virginijus-sinkevicius-lithuania
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-virginijus-sinkevicius-commissioner-designate-environment-and-oceans_13211_pk
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191003-1430-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60717/johannes-hahn-austria
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-johannes-hahn-commissioner-designate-budget-and-administration_13219_pk


 Margaritis Schinas (Řecko)
Ochrana evropského způsobu života

18:30 - 21:30
Odpovědné výbory: občanské svobody, spravedlnost a vnitro & kultura a vzdělávání
Živý přenos
Podklady
Audiovizuální materiály

Dubravka Šuica (Chorvatsko)
Demokracie a demografie

18:30 - 21:30
Odpovědný výbor: ústavní otázky
Živý přenos
Podklady
Audiovizuální materiály

Souvislosti
Rozvrh slyšení kanditátů na komisaře před parlamentními výbory
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https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191003-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60716/margaritis-schinas-greece
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-margaritis-schinas-vice-president-designate-protecting-our-european-way-of-life_13216_pk
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191003-1830-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60714/dubravka-suica-croatia
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-dubravka-suica-vice-president-designate-democracy-and-demography_13222_pk
https://www.europarl.europa.eu

