
 

Debaty s kandidátmi na post predsedu Európskej
komisie: Frans Timmermans (PES)
 
Frans Timmermans je jedným z kandidátov na post predsedu Európskej komisie.
Spoločne s ostatnými vystúpi počas debaty, ktorú budeme vysielať 15. mája večer o
deviatej z Bruselu.
 

Meno: Frans Timmermans
 
Európska politická strana: Strana európskych socialistov - Party of European Socialists (PES)
 
Národnosť: holandská
 
Vek: 57
 
Stručný životopis
 
2014 - 2019 prvý podpredseda Európskej komisie
 
2012 - 2014 - minister zahraničných vecí
 
2007 - 2010 - minister európskych záležitostí
 

Článok
30-04-2019 - 13:35
Ref. č.: 20190418STO42638

Video
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-presidential-debate-lead-candidate-frans-timmermans-pes_N01-PUB-190510-
TIMM_ev
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https://www.pes.eu/en/


1998 - 2007 - poslanec v národnom parlamente
 
1985 - diplom z francúzskeho jazyka a literatúry, Radboud University
 
Debaty s kandidátmi na post predsedu Európskej komisie 
 
Kandidátov na túto funkciu predstavujú európske politické strany ešte pred voľbami do
Európskeho parlamentu. Hlavný kandidát, ktorého nominuje Európska rada (hlavy štátov alebo
vlád) s prihliadnutím na výsledky európskych volieb, sa po hlasovaní v novom Európskom
parlamente stáva predsedom Európskej komisie.
 
Kandidáti na post šéfa európskej exekutívy sa niekedy označujú aj nemeckým termínom
spitzenkandidaten. Tento systém bol prvýkrát použitý po voľbách v roku 2014, keď bol za
predsedu Komisie zvolený Luxemburčan Jean-Claude Juncker.
 
Debata s jednotlivými kandidátmi sa bude konať 15. mája o deviatej večer. Divákom počas nej
predstavia svoje stanoviská k viacerým témam.
 
Niektoré politické skupiny nominovali na post predsedu komisie viac kandidátov, no v debate ich
bude reprezentovať vždy len jeden z nich.
 
Debatu budú moderovať traja moderátori. Poradie kandidátov bolo určené žrebovaním.
 
Strana európskych socialistov (PES) má v Európskom parlamente zastúpenie v skupine
socialistov a demokratov (S&D).
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https://www.socialistsanddemocrats.eu/


Holanďana Fransa Timmermansa nominovala Strana európskych socialistov (PES).

Ďalšie informácie
Facebook live s Timmermansom
Profil kandidáta
Priame prenosy debát s kandidátmi
Multimediálne materiály v európskym voľbám
Video: prípravy debát s kandidátmi na post predsedu Európskej komisie
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https://www.facebook.com/europeanparliament
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/timmermans_en
https://europeelects.eu/2019spitzenkandidaten/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/packages?p_p_id=packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_mvcPath=%2Fhtml%2Fview.jsp&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_listTypeId=1&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_onTop=true&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_selectedListTypeId=1
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ee2019-ebu-eurovision-debate-between-candidates-for-the-presidency-of-the-european-commission-speaking-order-for-lead-candidates-decided_I170564-V_v

