
 

To hlavní ze slyšení komisařů - videosestřihy
 
Slyšení komisařů jsou  velice důkladná. Unikla vám? Podívejte se na stručné sestřihy ve
videích.
 

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.
 
Série slyšení začala první trojicí v pondělí 30. září. Přinášíme shrnutí ve videu za každý dosud
proběhlý den.
 
 
 
Čtěte více o postupu slyšení
 

Článek
18-11-2019 - 10:59
Referenční číslo: 20190926STO62268

První den slyšení
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/commission-picks-quizzed-on-trade-innovation-and-youth-and-europe-s-future_N01-
PUB-191001-HEAR1_ev

CS Generální ředitelství pro komunikaci
Evropský parlament - mluvčí: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

1 I 5

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/commission-picks-quizzed-on-trade-innovation-and-youth-and-europe-s-future_N01-PUB-191001-HEAR1_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/commission-picks-quizzed-on-trade-innovation-and-youth-and-europe-s-future_N01-PUB-191001-HEAR1_ev
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


Druhý den slyšení
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/jobs-international-partnerships-agriculture-and-home-affairs-commissioners-designate-
tested-by-meps_N01-PUB-191002-HEAR2_ev

Slyšení s kandidáty Kypru, Belgie, Malty a Francie
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/meps-question-commissioners-designate-for-health-justice-equality-and-internal-
market_N01-PUB-191003-HEAR13_ev

Slyšení s kandidáty Portugalska, Slovinska, Itálie a Estonska
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-questions-commissioners-designate-for-cohesion-crisis-management-
economy-and-energy_N01-PUB-191003-HEAR4_ev
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Česká kandidátka Věra Jourová, která má mít na starost “hodnoty a transparentnost”,
předstoupila 7. října před výbory pro ústavní otázky a pro vnitro a občanské svobody. 
 
 
 "Mým cílem bude učinit Evropu demokratičtější a transparentnější, odolnější vůči novým
hrozbám, včetně těch digitálních, a schopnější chránit hodnoty, které jsou nám vlastní, včetně
právního státu a svobody médií," uvedla Jourová, která byla dosud komisařkou pro
spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost žen a mužů.
 

Slyšení s kandidáty Litvy, Rakouska, Řecka a Chorvatska
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/commissioners-designate-environment-budget-the-european-way-of-life-and-
democracy-quizzed-by-meps_N01-PUB-191005-HEAR5_ev

slyšení Jourové a Borrella
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-questions-vice-presidents-designate-for-values-and-transparency-and-for-
foreign-affairs-_N01-PUB-191008-HEAR6_ev
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Slyšení s kandidáty na výkonné místopředsedy
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-vets-executive-vice-presidents-designate-and-resumes-hearing-for-
agriculture_N01-PUB-191009-HEAR7_ev

Slyšení nových kandidátů
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/meps-vet-commissioners-designate-for-neighbourhood-transport-and-internal-
market_N01-PUB-191115-HEAR9_ev
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Kandidáti na komisaře ve výborech Evropského parlamentu
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