
 

Kandidátka Sylvie Goulard na doplňujícím slyšení
10. října
 
Francouzská kandidátka na komisařku pro vnitřní trh, Sylvie Goulard, předstoupí před
poslance na svém druhém slyšení  ve čtvrtek 10. října.
 

Kandidátka na komisařku pro vnitřní trh absolvovala před výborem pro vnitřní trh a výborem pro
energetiku své první, tříhodinové slyšení, ve středu 2. října. Poslanci si ale vyžádali doplňující
písemné otázky a následně i doplňující slyšení.
 
To má (za předpokladu, že jej ještě formálně potvrdí politické vedení parlamentu - Konference
předsedů) proběhnout ve čtvrtek 10. října dopoledne. Doplňující slyšení je kratší; trvá hodinu a
půl.
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Obstojí test poslanců, zda má dostatečné znalosti své agendy a bude schopna splnit očekávání
voličů? Slyšení je veřejné a začne v 9:30 ráno.
 
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. 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.
 
Čtěte více o postupu slyšení
 

 Sylvie Goulard (Francie)
Vnitřní trh

9:30 - 11:00
Odpovědné výbory: vnitřní trh a ochrana spotřebitele & výzkum a energetika
Živý přenos
Podklady
Tisková zpráva z prvního slyšení (2.10.2019, anglicky)
Audiovizuální materiály
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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/press-room/20190926IPR62259/slyseni-kandidatky-na-mistopredsedkyni-evropske-komise-very-jourove
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/slyseni-komisaru-2019/20190712STO56975
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/committees/video?event=20191010-0930-SPECIAL-HEARING
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/hearings2019/commission-auditions-2019/20190910STO60740
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190926IPR62242/hearing-of-commissioner-designate-sylvie-goulard
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-sylvie-goulard-commissioner-designate-internal-market_13227_pk

