
 

Eiropas Parlaments 27. novembrī balsos par jauno
Eiropas Komisiju
 
Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju konference šodien pieņēma lēmumu noslēgt
komisāra kandidātu uzklausīšanas procesu. Tādējādi Eiropas Parlaments 27. novembrī
var balsot par jauno Komisiju.
 
Pēc sanāksmes EP priekšsēdētājs Sasoli teica: “Pēdējos divus mēnešus Eiropas Parlaments ir
īstenojis savu demokrātiskā uzrauga lomu, rūpīgi izvērtējot katru kandidātu. Uzklausīšanas, lai
arī  ļoti  detalizētas un brīžiem sarežģītas,  ir  unikāls  un pārredzams veids,  kā deputātiem
pārbaudīt  komisāra kandidāta gatavību nākamajam darbam,.  Šodien mēs veicām galīgo
novērtējumu un esam gatavi  nākamnedēļ  balsot  par  pilnu komisāru kolēģiju”.
 
 
 "Nākamo piecu gadu laikā Eiropai ir jārisina daudz problēmu - sākot no tā, ka jārod ilgtermiņa
risinājumi migrācijas un patvēruma jomā, līdz pasaules vešanai cīņā pret klimata pārmaiņām.
Mums ir  vajadzīga Eiropas Komisija, kas gatava rīkoties eiropiešiem būtiskos jautājumos.
Eiropas  Parlaments  kā  tiešs  Eiropas  iedzīvotāju  pārstāvis  arī  turpmāk  prasīs  Komisijai
uzņemties  atbildību  par  tās  solījumiem,"  piebilda  Sasoli.
 
 
Pēc  diskusijas  ar  trim  Komisijas  priekšsēdētājas  izpildvietnieku  kandidātiem  Fransu
Timermansu, Margrēti Vestageri un Valdi Dombrovski, Parlamenta priekšsēdētāju konference
(Parlamenta priekšsēdētājs Sasoli un politisko grupu vadītāji) pārskatīja komisāra kandidātu
uzklausīšanas procesu. Izvērtējuši atbildīgo komiteju novērtējuma vēstules un ņemot vērā
Komiteju priekšsēdētāju konferences ieteikumus, Eiropas Parlamenta priekšsēdētāji deva savu
zaļo gaismu un pasludināja uzklausīšanas procesu par oficiāli noslēgtu.
 
 
Balsojums Parlamentā par jaunās Komisijas apstiprināšanu notiks 27. novembrī plkst. 12.00.
Pirms tam Urzula  fon  der  Leiena iepazīstinās  ar  ierosināto  Komisāru  kolēģiju  un  jaunās
Komisijas  darba  programmu.
 
 
Priekšsēdētāju konference pieņēma lēmumu arī publicēt pēc katra komisāra uzklausīšanas
sagatavotās (iepriekš konfidenciālās) novērtējuma vēstules. Tās ir pieejamas šeit.
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/hearings2019/komisaru-kandidatu-uzklausisanas-2019
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