
 

Várhelyi Olivér biztosjelölt meghallgatása
csütörtökön
 
A bővítés- és szomszédságpolitikai biztosi posztra jelölt Várhelyi Olivért csütörtökön
8:00 és 11.00 óra között hallgatja meg a Parlament Külügyi Bizottsága a JAN 4Q2
teremben.
 
A meghallgatás nyilvános, és az EP Live és az EbS+ csatornán követhető élőben.
 
A meghallgatás után a Külügyi Bizottság elnöke, David McAllister (EPP, Németország) a terem
közelében sajtótájékoztatót tart.
 
A  Parlament  Multimédiás  központjából  HD  minőségű  videófelvételek,  nagy  felbontású
fényképek  és  hanganyag  tölthető  le.
 
A meghallgatásnak helyet adó terem utolsó üléssorát tartjuk fenn a média számára. Előre nem
lehet névre szóló helyet foglalni, a helyeket érkezési sorrendben tudják majd elfoglalni. Ezért
érdemes időben érkezni, mivel a meghallgatás elkezdődtével nem biztos, hogy marad még
hely.
 
A stábok és a fotósok számára külön hely áll rendelkezésre hátul, itt csatlakozhatnak az élő
szignálra.
 
A meghallgatások és az értékelés menetrendje
 
A biztosjelölt 15 perces bevezetőt tart, ezt követik a képviselők kérdései. A képviselők összesen
25 kérdést tehetnek fel: egy perc jut a kérdésre, ezt a biztosjelölt három perces válasza követi,
majd a képviselőnek lehetősége van egyszer visszakérdezni. A meghallgatás végén a jelölt öt
percben összegezheti mondandóját.
 
A bizottság elnöke és a képviselőcsoportok képviselői (ún. kooordinátorok) a csütörtökön 14
órakor ülnek össze, hogy kiértékeljék a biztosjelölt szereplését.
 
A koordinátorok  az  értékelés  lezárulta  után  legfeljebb  24  órával  nem nyilvános  levélben
tájékoztatják a Bizottsági Elnökök Értekezletét arról, hogy álláspontjuk szerint a jelölt alkalmas-e
a Biztosi Testület tagjává válni, és elvégezni a rá bízott feladatot.
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https://www.europarl.europa.eu/ep-live/hu/other-events/video?event=20191114-0800-SPECIAL
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20191114
https://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124806/DAVID_MCALLISTER/home
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/hu/other-events/video?event=20191114-1100-SPECIAL-PRESSER-4Q2
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-oliver-varhelyi-commissioner-designate-neighbourhood-and-enlargement_13220_pk


A végső  értékelést  az  Elnökök  Értekezlete  végzi  el  november  21-én.   A  Biztosi  Testület
jóváhagyásához  a  Parlament  támogatása  szükséges  a  leadott  szavazatok  egyszerű
többségével,  név  szerinti  szavazás  során.  A  szavazásra  november  27-én  kerül  sor.
 
A  meghallgatásokról  és  az  azt  követő  lépésekről  további  információ  egy  korábbi
sajtóközleményben  található.
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További információ
Külügyi Bizottság
Várhelyi Olivér biztosjelölt meghallgatásának weboldala
Napirend
EP kutatószolgálat: Biztosjelölt-meghallgatások: Várhelyi Olivér bővítési és
szomszédságpolitikai biztosjelölt (angolul)
A 2019-es biztosjelölt-meghallgatások weboldala
EP Eljárási szabályzat (VII. melléklet: A Bizottság jóváhagyása és a meghallgatások során tett
vállalások nyomon követése)

Viktor ALMQVIST
sajtóreferens

(+32) 2 28 31834 (BXL)
(+33) 3 881 72420 (STR)
(+32) 470 88 29 42
@EP_ForeignAff
viktor.almqvist@europarl.europa.eu

BALÁZS Eszter
sajtóreferens
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(+33) 3 881 73839 (STR)
(+32) 470 88 08 77
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191108IPR66103/november-14-en-lesz-a-biztosjeloltek-meghallgatasa
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20191108STO66101/oliver-varhelyi-hungary
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFET-OJ-2019-11-14-1_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642196/EPRS_BRI(2019)642196_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642196/EPRS_BRI(2019)642196_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/hearings2019/a-biztosok-meghallgatasai-2019
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-ANN-07_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-ANN-07_HU.html
https://twitter.com/EP_ForeignAff
https://twitter.com/Europarl_HU

