
 

Eiropas Parlaments 14. novembrī uzklausīs
atkārtoti izvirzīto komisāru kandidātus
 
Piektdien, 8. novembrī, Eiropas Parlamenta prieksšēdētāju konference (ES
priekšsēdētājs un politisko grupu vadītāji) nolēma atkārtoti izvirzītos komisāra
kandidātus uzklausīt 14. novembrī.
 
Uzklausīšanu grafiks:
 
- Oliveru Varhelji (Ungārija), kandidātu uz kaimiņattiecību un paplašināšanās komisāra amatu,
uzklausīs Ārlietu komitejā plkst. 8.00 - 11.00 telpā JAN 4Q2
 
-  Adinu  Joanu  Volanu  (Rumānija),  kandidāti  uz  transporta  komisāres  portfeli,  uzklausīs
Transporta  un  tūrisma  komitejā  plkst.  13.00  -  16.00  telpā  JAN4Q2
 
-  Teriju Bretonu (Francija),  potenciālo Iekšējā tirgus komisāru uzklausīs Iekšējā tirgus un
patērētāju aizsardzības komitejā 13.00 -  16.00 telpā JAN 2Q2
 
Interešu konfliktu pārbaude 12. novembrī
 
Eiropas Parlamenta Juridisko jautājumu komiteja 12. novembrī izvērtēs kandidātu iesniegtās
finansiālo interešu deklarācijas.
 
Uzklausīšanas specializētajās komitejās notiks vienīgi tad, ja Juridisko jautājumu komiteja
secinās, ka ierosinātie kandidāti nav interešu konfliktu stāvoklī.
 
Rakstiskie jautājumi un atbildes
 
Kandidātiem līdz 12.  novembra darbdienas beigām ir  jāatbild  uz EP komiteju  uzdotajiem
rakstiskajiem  jautājumiem.  To  tulkojumi  visās  ES  valodās  būs  pieejami  13.  novembra
pusdienlaikā.
 
Uzklausīšanu kārtība
 
Ikviena uzklausīšana ilgst trīs stundas, to ievada kandidāta 15 minūšu ilga uzruna. Pēc tās EP
deputāti uzdod jautājumus - kopā 25 jautājumi, ikvienam no tiem atvēlēta minūte, pēc tās seko
komisāra atbilde un iespējamais EP deputāta papildjautājums.
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Izvērtēšana
 
Pēc uzklausīšanām atbildīgās EP komitejas priekšsēdētājs un politisko grupu koordinatori
izvērtēs topošā komisāra sniegumu.- sīkāk par šo procesu šeit un EP Reglamentā.
 
EP komiteju priekšsēdētāju konference tiksies, lai pieņemtu savu lēmumu par uzklausīšanu
iznākumu 14. novembra vakarā un nosūtīs tos EP priekšsēdētāju konferencei, kas pieņems
lēmumu par uzklausīšanas procesa noslēgšanu 21. novembra sanāksmē.
 
Galīgais balsojums - 27. novembrī
 
Eiropas Parlaments balsos par Komisijas apstiprināšanu 27. novembra plenārsēdē. Lai Komisiju
varētu uzskatīt par apstiprinātu, tai jāsaņem vienkārša EP deputātu vairākuma atbalsts.
 
Pirms balsojuma plenārsesijā Eiropas Komisijas topošā priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena
iepazīstinās EP deputātu pilnsapulci ar visu komisāru kolēģiju un Komisijas darba programmu.
 
Tiešraide
 
Visas uzklausīšanas ir publiskas un tām var sekot līdzi EP tiešraidē.
 

Kontakti 
 
 

Papildu informācija
Ārlietu komiteja
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Transporta un tūrisma komiteja
Uzklausīšanu tīmekļa vietne
Bezmaksas audio, video un foto materiāli
Eiropas Parlamenta Reglamenta 125. pants: Komisijas ievēlēšana

Andreas KLEINER
Press Officer / Editorial Coordinator

(+32) 2 28 32266 (BXL)
(+33) 3 881 72336 (STR)
(+32) 498 98 33 22
andreas.kleiner@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20190925IPR61943/hearings-of-the-commissioners-designate
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-ANN-07_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
http://www.europarl.europa.eu/committees/lv/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/lv/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/lv/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/packages
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-125_LV.html


Neil CORLETT
Head of the Press Unit

(+32) 2 28 42077 (BXL)
(+33) 3 881 74167 (STR)
(+32) 470 89 16 63
neil.corlett@europarl.europa.eu

Jānis KRASTIŅŠ
Press Officer in Latvia

(+371) 6708 5461
(+371) 26 542 369
janis.krastins@europarl.europa.eu

Agnese KRIVADE
Press Officer

(+32) 470 89 01 46
agnese.krivade@europarl.europa.eu
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