
 

Audierile comisarilor desemnați: Várhelyi, Breton
și Vălean vor răspunde întrebărilor deputaților
 
Comisarii desemnați Olivér Várhelyi (Ungaria), Adina-Ioana Vălean (România) și Thierry
Breton (Franța) vor participa la audieri, la Parlament, joi 14 noiembrie.
 

Înainte ca Parlamentul European să poată vota asupra Comisiei Europene conduse de Ursula
von der Leyen, comisiile parlamentare vor evalua pregătirea comisarilor desemnați.
 
 
Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului a identificat conflicte de interese în cazul a doi
comisari desemnați propuși anterior - László Trócsányi (Ungaria) și Rovana Plumb (România),
în timp ce Sylvie Goulard (Franța) nu a primit sprijinul comisiilor pentru piața internă și industrie
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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


pentru ocuparea postului de comisar pentru piața internă. Prin urmare, cei trei candidați au fost
retrași și au fost propuși candidați noi.
 
 
Fiecare comisar desemnat este invitat la o audiere publică de trei ore, transmisă în direct, în
cadrul comisiei sau comisiilor responsabile cu portofoliul propus.
 
 
Aflați mai multe despre procedura audierilor.
 

Audierile de joi, 14 noiembrie

Olivér Várhelyi (Ungaria)
Vecinătate și extindere

8.00 - 11.00 CET
Comisia responsabilă: afaceri externe
Audierea în direct
Documente oficiale
Materiale audiovizuale

Thierry Breton (Franța)
Piața internă
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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
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/other-events/video?event=20191114-0800-SPECIAL
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/hearings2019/audierile-pentru-comisie-2019/20191108STO66101/oliver-varhelyi-ungaria
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-oliver-varhelyi-commissioner-designate-neighbourhood-and-enlargement_13220_pk


13.00 - 16.00 CET
Comisiile responsabile: piața internă și protecția consumatorilor; industrie, cercetare și
energie
Audierea în direct
Documente oficiale
Materiale audiovizuale

Adina-Ioana Vălean (România)
Transporturi

13.00 - 16.00 CET
Comisia responsabilă: transport și turism
Audierea în direct
Documente oficiale
Materiale audiovizuale

Articol

RO Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

3 I 3

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/other-events/video?event=20191114-1300-SPECIAL-HEARING-2Q2
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/hearings2019/audierile-pentru-comisie-2019/20191108STO66102/thierry-breton-franta
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-thierry-breton-commissioner-designate-internal-market_13602_pk
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/other-events/video?event=20191114-1300-SPECIAL
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/hearings2019/audierile-pentru-comisie-2019/20191108STO66105/adina-valean-romania
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-adina-ioana-valean-commissioner-designate-transport_13224_pk

