
 

Komisāru darba intervijas 8. oktobrī: Valdis
Dombrovskis, Margrēte Vestagere un Franss
Timmermanss
 
Otrdien trīs Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieku amatu kandidāti tiks
iztaujāti EP komitejās par viņu kompetencēm un spēju atbildēt uz izaicinājumiem, ar
kuriem saskaras ES.
 

Otrdien EP atbildīgajās komitejās tiks iztaujāti trīs Eiropas Komisijas priekšsēdētājas
izpildvietnieku amatu kandidāti: Valdis Dombrovskis (Latvija), Margrēte Vestagere (Dānija) un
Franss Timmermanss (Nīderlande).
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Otrdien plānotās EK priekšsēdētājas izpildvietnieku  ‘’darba intervijas’’: Valdis Dombrovskis, Margrēte Vestagere un Franss Timmermanss.
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Pēc lauksaimniecības komisāra amata kandidāta Januša Vojcehovska (Polija) uzklausīšanas
rezultātiem, kas notika 1. oktobrī, deputāti nolēma rakstiski uzdot viņam papildu jautājumus, un
uzaicināja viņu uz atkārtotu uzklausīšanu. Papildu uzklausīšana notiks otrdien, 8. oktobrī
pulksten 11:00 (pēc Centrāleiropas laika), un ilgs pusotru stundu.
 
Lai Urzulas fon der Leienas sastādītā jaunā Eiropas Komisija varētu sākt pildīt piecu gadu
pilnvaru termiņu, Eiropas Parlamentam jāapstiprina Komisijas sastāvs. Vispirms Parlamenta
komitejas novērtē katra kandidāta kompetences un sniedz atzinumu par kandidāta atbilstību
paredzamajam amatam un darbības jomai.
 
Par katra kandidāta portfeli atbildīgajā Parlamenta komitejā notiek trīs stundas gara
uzklausīšana, kas tiek pārraidīta tiešsaistē. Uzklausīšanas notiek no 30. septembra līdz 8.
oktobrim.
 
Aicinām iepazīties ar tematisko sadaļu, lai uzzinātu, kā Parlamentā tiek rīkotas publiskās
uzklausīšanas.
 
Otrdien 8. oktobrī notiks komisāra amata kandidātu uzklausīšanas:
 

Valdis Dombrovskis(Latvija)
     Priekšsēdētājas izpildvietnieka amata kandidāts - Ekonomika cilvēku labā

9:00 - 12:00 (pēc Centrāleiropas laika)
Atbildīgās komitejas:
 Ekonomikas un monetāro jautājumu komiteja (ECON) / Nodarbinātības un sociālo lietu
komiteja (EMPL)
Seko līdzi komisāra ''darba intervijai'' tiešsaistē
Oficiālie dokumenti
Audiovizuālie materiāli

Margrēte Vestagere(Dānija)
Priekšsēdētājas izpildvietnieces amata kandidāte - Digitālajam laikmetam gatava Eiropa
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https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191007RES63572/20191007RES63572.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/eu-affairs/20190711STO56846/video-parliament-elects-von-der-leyen-as-commission-president
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=20191008-0900-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/komisaru-kandidatu-uzklausisanas-2019/20190910STO60708
https://multimedia.europarl.europa.eu/lv/hearing-of-valdis-dombrovskis-executive-vice-president-designate-an-economy-that-works-for-people_13230_pk


14:30 - 17:30 (pēc Centrāleiropas laika)
Atbildīgās komitejas:
Rūpniecība, pētniecība un enerģētika (ITRE) / Iekšējais tirgus un patērētāju aizsardzība
(IMCO)  / Ekonomikas un monetāro jautājumu  komiteja  (ECON)
Seko līdzi komisāra ''darba intervijai'' tiešsaistē
Oficiālie dokumenti
Audiovizuālie materiāli

Franss Timmermanss(Nīderlande)
Priekšsēdētājas izpildvietnieka amata kandidāts - Zaļais kurss Eiropai

18:30 - 21:30 (pēc Centrāleiropas laika)
Atbildīgā komiteja:
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja (ENVI)
Seko līdzi komisāra ''darba intervijai'' tiešsaistē
Oficiālie dokumenti
Audiovizuālie materiāli

Janušs Vojcehovskis (Polija)
Lauksaimniecība

11:00-12:30 (pēc Centrāleiropas laika)
Atbildīgā komiteja:
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja (AGRI)
Seko līdzi komisāra ''darba intervijai'' tiešsaistē
Oficiālie dokumenti
Audiovizuālie materiāli
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https://www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/committees/video?event=20191008-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/komisaru-kandidatu-uzklausisanas-2019/20190910STO60707
https://multimedia.europarl.europa.eu/lv/hearing-of-margrethe-vestager-executive-vice-president-designate-a-europe-fit-for-digital-age_13231_pk
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/committees/video?event=20191008-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/komisaru-kandidatu-uzklausisanas-2019/20190910STO60706
https://multimedia.europarl.europa.eu/lv/hearing-of-frans-timmermans-executive-vice-president-designate-european-green-deal_13232_pk
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/committees/video?event=20191008-1100-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/hearings2019/komisaru-kandidatu-uzklausisanas-2019/20190910STO60730
https://multimedia.europarl.europa.eu/lv/hearing-of-janusz-wojciechowski-commissioner-designate-agriculture_13217_pk


Papildu informācija
Komisāra amata kandidātu uzklausīšanu kalendārs
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/eu-affairs/20190912STO60948/schedule-commissioner-candidate-hearings-in-parliament

