
 

Komisāru darba intervijas 7. oktobrī: Vera Jourova
(Čehija) un Žuzeps Borels (Spānija)
 
Pirmdien 7. oktobrī Vera Jourova  un Žuzeps Borels tiks iztaujāti atbildīgajās EP
komitejās par viņu kompetencēm un spējām pildīt jaunās Eiropas Komisijas darbības
programmas uzdevumus.
 

7. oktobrī EP komitejas turpina uzklausīšanas sēriju, kas tika iesākta 30. septembrī. Pirmdien
EP atbildīgajās komitejās tiks iztaujāti divi priekšsēdētājas vietnieku amatu kandidāti: Vera
Jourova no Čehijas, kura būtu atbildīga par portfeli “Vērtības un pārredzamība”, un Žuzeps
Borels no Spānijas, kurš izvirzīts ES Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos
amatam.
 
Lai Urzulas fon der Leienas sastādītā jaunā Eiropas Komisija varētu sākt pildīt piecu gadu
pilnvaru termiņu, Eiropas Parlamentam jāapstiprina Komisijas sastāvs. Vispirms Parlamenta
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/eu-affairs/20190711STO56846/video-parliament-elects-von-der-leyen-as-commission-president


komitejas novērtēs un sniegs atzinumu par Komisijas priekšsēdētājas fon der Leienas izvirzīto
komisāru kandidātu atbilstību paredzamajam amatam un atbildības jomai.
 
Par katra kandidāta portfeli atbildīgajā Parlamenta komitejā notiek trīs stundas gara
uzklausīšana, kas tiek pārraidīta tiešsaistē. Uzklausīšanas notiks no 30. septembra līdz 8.
oktobrim.
 
Aicinām iepazīties ar tematisko sadaļu, lai uzzinātu, kā Parlamentā tiek rīkotas publiskās
uzklausīšanas.
 
Pirmdien 7. oktobrī notiks komisāra amata kandidātu uzklausīšanas:
 

Žuzeps Borels (Spānija)

ES Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos / priekšsēdētājas vietnieka
amata kandidāts - Spēcīgāka Eiropa pasaulē

 14:30 - 17:30 (pēc Centrāleiropas laika)
Atbildīgā komiteja: Ārlietu komiteja (AFET)
Seko līdzi komisāra ''darba intervijai'' tiešsaistē
Oficiālie dokumenti
Audiovizuālie materiāli

Vera Jourova

(Čehijas Republika)
Priekšsēdētājas vietnieces amata kandidāte - Vērtības un pārredzamība
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/eu-affairs/20190712STO56975/democratic-assessment-hearings-of-commissioners-designate
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/eu-affairs/20190712STO56975/democratic-assessment-hearings-of-commissioners-designate
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/komisaru-kandidatu-uzklausisanas-2019
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/komisaru-kandidatu-uzklausisanas-2019
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/committees/video?event=20191007-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/eu-affairs/20190910STO60709/zuzeps-borels-spanija
https://multimedia.europarl.europa.eu/lv/hearing-of-josep-borrell-fontelles-high-representative-of-union-for-foreign-policy-and-security-poli_13228_pk


 14:30 - 17:30 (pēc Centrāleiropas laika)
 Atbildīgās komitejas: Konstitucionālo jautājumu komiteja (AFCO) / Pilsoņu brīvību,
tieslietu un iekšlietu (LIBE)
Seko līdzi komisāra ''darba intervijai'' tiešsaistē
Oficiālie dokumenti
Audiovizuālie materiāli

Papildu informācija
Komisāra amata kandidātu uzklausīšanu kalendārs
Publiskas uzklausīšanas Eiropas Parlamentā
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https://www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/committees/video?event=20191007-1430-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/komisaru-kandidatu-uzklausisanas-2019/20190910STO60712/vera-jourova-cehija
https://multimedia.europarl.europa.eu/lv/hearing-of-vera-jourova-vice-president-designate-values-and-transparency_13226_pk
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/eu-affairs/20190912STO60948/schedule-commissioner-candidate-hearings-in-parliament
http://www.scribo.europarl.europa.eu/eng-preview/preview/lv/20190712TST56976

