
Nominovaná předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se tento týden po diskusi 
s Evropským parlamentem dohodla na několika úpravách týkajících se názvů portfolií budoucích 
komisařů. Ital Paolo Gentiloni bude mít vedle hospodářství na starosti i koordinaci cílů udržitelného rozvoje v rámci 
Evropského semestru. Lucemburčan Nicolas Schmit se bude vedle pracovních míst věnovat i sociálním právům, 

navrženému litevskému komisaři Virginijusovi Sinkevičiusovi k životnímu prostředí a oceánu přibyla i oblast 
rybolovu. V portfoliu řeckého budoucího komisaře Margaritise Schinase došlo pouze k drobné úpravě názvu 
z „ochrany evropského způsobu života“ na „podporu evropského způsobu života“. 
 

Ve čtvrtek 14. listopadu se uskutečnila slyšení tří kandidátů na komisaře, kteří byli nominováni po 
neúspěšných slyšení svých kolegů. Před Výbor pro zahraniční věci předstoupil maďarský kandidát Olivér Várhelyi, 
který by se měl stát komisařem pro politiku sousedství a rozšíření. Várhelyi sice získal podporu od nejsilnější 

lidovecké frakce a dalších pravicových stran, na potřebnou dvoutřetinovou většinu poslanců však nedosáhl. 
Souhlas výboru musí získat každý kandidát na komisaře ve sboru Evropské komise, o jejímž ustanovení jako celku 
by se mělo hlasovat na listopadovém plénu Evropského parlamentu. Je však možné, že s ohledem na aktuální vývoj 
se hlasování bude muset opět odložit. Dále před poslance Výboru pro dopravu a cestovní ruch předstoupila 
rumunská kandidátka na post komisařky pro dopravu Adina-Ioana Vălean, která slyšení absolvovala úspěšně. Na 
otázky europoslanců ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele rovněž úspěšně odpovídal i 

francouzský kandidát na post komisaře pro vnitřní trh Thierry Breton. Francouzský kandidát během slyšení 
přislíbil, že v souvislosti se svou dosavadní pozicí šéfa technologické firmy Atos předejde jakémukoliv střetu zájmu. 
Více informací naleznete zde. 
 
Proces schvalování nové Evropské komise komplikuje i nedávno schválený odklad brexitu, který má nově nastat 
nejpozději 31. ledna 2020. V této souvislosti a v souladu se Smlouvou o Evropské unii budoucí šéfka Komise Ursula 
von der Leyenová požaduje po Velké Británii, aby do sboru komisařů rovněž nominovala svého zástupce. To britská 

vláda dlouhodobě odmítá. Výsledkem výměny několika oficiálních dopisů mezi Bruselem a Londýnem, které 
nepomohly najít jiné řešení, je včerejší zahájení řízení o porušení práva EU (infringementu) s Velkou 

Británií iniciované Evropskou komisí za nesplnění povinnosti Velké Británie vyplývající z členství 
v Evropské unii. Více informací naleznete zde. 
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