
 

Šefčovič, Hogan, Gabriel: slyšení tří kandidátů na
komisaře 30.9.
 
První slyšení kandidátů do Komise se před parlamentními výbory koná v pondělí 30. září.
Na řadu přijdou Slovák Maroš Šefčovič, Ir   Phil Hogan a Bulharka Mariya Gabriel.
 

Evropský Parlament schvaluje novou Komisi. Hlasování o kolegiu jako celku 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 bude přenášeno
online. Slyšení pořádá jeden výbor nebo více výborů dohromady podle toho, jaká je agenda
daného kandidáta. Takže například Věra Jourová, která má mít na starost “hodnoty a
transparentnost”, předstoupí 7. října před výbory pro ústavní otázky a pro vnitro a občanské
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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


svobody.
 
První tři ze série slyšení bude v pondělí 30. září odpoledne a večer. Poslední tři proběhnou 8.
října.
 
Čtěte více o postupu slyšení
 
Slyšení v pondělí 30. září
 

Maroš Šefčovič (Slovensko)
kandidát na místopředsedu - Interinstitucionální vztahy a strategický výhled

14:30 - 17:30
Věcně příslušné výbory: právní výbor & výbor pro ústavní záležitosti
Živý přenos slyšení
Podklady
Audiovizuální materiály

Phil Hogan (Irsko)
Obchod

18:30 - 21:30
Věcně příslušný výbor: mezinárodní obchod
Živý přenos slyšení
Podklady
Audiovizuální materiály

Mariya Gabriel (Bulharsko)
Inovace a mládež
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/slyseni-komisaru-2019/20190712STO56975
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/committees/video?event=20190930-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/hearings2019/slyseni-komisaru-2019/20190910STO60711
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/hearing-of-maros-sefcovic-vice-president-designate-interinstitutional-relations-and-foresight_13206_pk
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/committees/video?event=20190930-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/slyseni-komisaru-2019/20190910STO60721
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/hearing-of-phil-hogan-commissioner-designate-trade_13212_pk


18:30 - 21:30
Věcně příslušné výbory: výbory pro průmysl, výzkum a energetiku & výbor pro kulturu a
vzdělávání
Živý přenos slyšení
Podklady
Audiovizuální materiály

Souvislosti
Rozvrh všech slyšení
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https://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/committees/video?event=20190930-1830-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/hearings2019/slyseni-komisaru-2019/20190910STO60722
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/hearing-of-mariya-gabriel-commissioner-designate-innovation-and-youth_13213_pk
https://www.europarl.europa.eu

