
 

Audierile de marți ale comisarilor desemnați:
Dombrovskis, Vestager, Timmermans și
Wojciechowski
 
Marți, 8 octombrie, comisiile parlamentare vor audia trei vicepreședinți desemnați
executivi  pentru noua Comisie Europeană.
 

Marți, 8 octombrie, comisiile parlamentare vor audia trei vicepreședinți desemnați executivi
pentru noua Comisie Europeană: Valdis Dombrovskis (Letonia), Margrethe Vestager
(Danemarca) și Frans Timmermans (Olanda).
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În urma audierii din 1 octombrie a comisarului desemnat pentru agricultură, Janusz
Wojciechowski (Polonia), deputații europeni au cerul acestuia să răspundă la câteva întrebări
scrise suplimentare și l-au invitat la o reluare a audierii. Aceasta se va derula marți, 8 octombrie,
de la 11.00 CET și va dura o oră și jumătate. 
 
 
Înainte ca Parlamentul European să poată vota asupra Comisiei Europene conduse de Ursula
von der Leyen, comisiile parlamentare vor evalua pregătirea comisarilor desemnați.
 
 
Fiecare comisar desemnat este invitat la o audiere publică de trei ore, transmisă în direct, în
cadrul comisiei sau comisiilor responsabile cu portofoliul propus. Audierile se vor desfășura în
perioada 30 septembrie - 8 octombrie.
 
 
Aflați mai multe despre procedura audierilor.
 

Audierile de marți, 8 octombrie:

Valdis Dombrovskis (Letonia)
Vicepreședinte desemnat executiv - O economie în serviciul cetățenilor

9.00 - 12.00 CET
Comisii responsabile: afaceri economice și monetare, ocuparea forței de muncă
Audierea în direct
Documente oficiale
Materiale audiovizuale

Margrethe Vestager (Danemarca)
Vicepreședinte desemnat executiv - O Europă pregătită pentru era digitală
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https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191007RES63557/20191007RES63557.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191007RES63557/20191007RES63557.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20190711STO56846/video-parliament-elects-von-der-leyen-as-commission-president
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20190711STO56846/video-parliament-elects-von-der-leyen-as-commission-president
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20190712STO56975/democratic-assessment-hearings-of-commissioners-designate
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/audierile-pentru-comisie-2019
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/committees/video?event=20191008-0900-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/audierile-pentru-comisie-2019/20190910STO60708
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-valdis-dombrovskis-executive-vice-president-designate-an-economy-that-works-for-people_13230_pk


14.30 - 17.30 CET
Comisii responsabile: industrie, cercetare și energie; piața internă și protecția
consumatorilor; afaceri economice și monetare
Audierea în direct
Documente oficiale
Materiale audiovizuale

Frans Timmermans (Olanda)
Vicepreședinte desemnat executiv - Pactul ecologic european

18.30 - 21.30 CET
Comisia responsabilă: mediu
Audierea în direct
Documente oficiale
Materiale audiovizuale

Janusz Wojciechowski (Polonia)
Agricultură

11.00 - 12.30 CET
Comisia responsabilă: agricultură și dezvoltare rurală
Audierea în direct
Documente oficiale
Materiale audiovizuale
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https://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/committees/video?event=20191008-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/audierile-pentru-comisie-2019/20190910STO60707
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-margrethe-vestager-executive-vice-president-designate-a-europe-fit-for-digital-age_13231_pk
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191008-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/audierile-pentru-comisie-2019/20190910STO60706
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-frans-timmermans-executive-vice-president-designate-european-green-deal_13232_pk
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/committees/video?event=20191008-1100-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60730/agriculture
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-janusz-wojciechowski-commissioner-designate-agriculture_13217_pk


Mai multe informații
Programul audierilor
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20190912STO60948/schedule-commissioner-candidate-hearings-in-parliament

