
 

Poslanci: Novým predsedom Európskej komisie
musí byť jeden zo špitzenkandidátov
 
Európsky parlament podporí len takého nominanta na post predsedu Európskej komisie,
ktorý sa oň bude uchádzať ako kandidát európskej politickej strany pred budúcoročnými
voľbami do EP.
 
Vyplýva to z vyjadrení poslancov, ktoré odzneli v stredu popoludní v rámci rozpravy s prvým
podpredsedom Európskej komisie Fransom Timmermansom o záveroch zasadnutia Európskej
rady.
 
 
 
Poslanci v rozprave varovali členské štáty pred pokusmi nominovať na post predsedu EK po
budúcoročných voľbách do EP osobu, ktorá sa o túto funkciu nebude uchádzať ako takzvaný
špitzenkandidát jednej z európskych politických strán. Lídri členských štátov sa na neformálnom
samite dňa 23. februára vyjadrili, že sa necítia byť viazaní výberom svojho nominanta na post
šéfa exekutívy EÚ z predvolebných špitzenkandidátov.
 
 
 
Výber predsedu Komisie z tzv. špitzenkandidátov bol po prvýkrát realizovaný v roku 2014 a
viedol k zvoleniu Jeana-Clauda Junckera do funkcie šéfa EK. Tento postup je založený na
nomináciách jednotlivých európskych politických strán,  ktoré svojich vedúcich kandidátov
oznámia verejnosti ešte pred voľbami do EP, vďaka čomu sa podľa poslancov jasne prepojí
výber šéfa Komisie s výsledkom parlamentných volieb.
 
 
 
Poslanci tiež vyzvali  na efektívnejšie využívanie financií  EÚ po roku 2020, kedy vstúpi do
platnosti nový Viacročný finančný rámec (MFF). Zasadili sa tiež za nové zdroje financovania
Únie, napríklad za daň z finančných transakcií, ktoré by čiastočne nahradili príspevky členských
štátov do rozpočtu EÚ.
 
 
 
Vyhlásenia jednotlivých rečníkov si môžete pozrieť zo záznamu po kliknutí na ich mená.
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Antonio Tajani, predseda EP
 

 
 

Frans Timmermans, prvý podpredseda EK (úvod)
 

 
 

Manfred Weber (EPP, DE)
 

 
 

Udo Bullman (S&D, DE)
 

 
 

Syed Kamall (ECR, UK)
 

 
 

Guy Verhofstadt (ALDE, BE)
 

 
 

Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL, CY)
 

 
 

Ska Keller (Zelení/EFA, DE)
 

 
 

Gerard Batten (EFDD, UK)
 

 
 

Marcel De Graaff (ENF, NL)
 

 
 

Frans Timmermans, prvý podpredseda EK (záver)
 

 
 
 
 
Postup: Vyhlásenie Komisie s rozpravou
 
Twitter: #EUCO #Spitzenkandidaten #EP2019 #MFF #EUBudget #Brexit @EU2018BG
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Kontakty 
 
 

Užitočné odkazy
Závery zasadnutia Európskej rady (23.02.2018)
Audiovizuálny materiál - zasadnutie Európskej rady
Audiovizuálny materiál - voľby do EP v roku 2019

Viktor ALMQVIST
Tlačový atašé

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

Ján JAKUBOV
Tlačový atašé

(+32) 2 28 34476 (BXL)
(+33) 3 881 73840 (STR)
(+32) 498 98 35 90
jan.jakubov@europarl.europa.eu

Sona MELLAK
Tlačová atašé

(+421) 259 429 695
(+33) 3 881 74880 (STR)
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sona.mellak@ep.europa.eu
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http://www.consilium.europa.eu/sk/meetings/european-council/2018/02/23/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/informal-meeting-of-27-heads-of-state-or-government-23-02-2018_4407_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-elections-2019_4002_pk
https://twitter.com/EPInstitutional

