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PRIMINIMAS: Patarimai žiniasklaidai: pagrindinių
kandidatų debatai gegužės 15 d.
 
2019 m. gegužės 15 d. 22.00–23.30 val. Lietuvos laiku Europos Parlamento (EP)
plenarinių posėdžių salėje Briuselyje vyks pagrindinių kandidatų į Europos Komisijos
pirmininko postą debatai.
 
Tai bus vieninteliai Europos transliuotojų sąjungos rengiami debatai, kuriuose dalyvaus visi
pagrindiniai kandidatai, siekiantys užimti Europos Komisijos pirmininko postą (išvardinti žemiau
pagal įžanginių pasisakymų eilę, nustatytą burtų keliu balandžio 4 d.):
 

Nico CUÉ, Europos kairiųjų partija 
Ska KELLER, Europos žaliųjų partija 
Jan ZAHRADIL, Europos konservatorių ir reformuotojų aljansas 
Margrethe VESTAGER, Liberalų ir demokratų aljanso už Europą partija 
Manfred WEBER, Europos liaudies partija 
Frans TIMMERMANS, Europos socialistų partija
 

Už debatų klausimus yra atsakinga Europos transliuotojų sąjunga, kurių pagrindinės temos bus
darbas, migracija, saugumas, populizmas, klimato kaita ir ES vaidmuo pasaulyje.
 
Debatus ves trys Europos transliuotojų sąjungos parinkti žurnalistai: Émilie Tran Nguyen iš
„France Télévisions s“  ir  Markus Preiss iš  „ARD Germany“ kalbins kandidatus scenoje,  o
Annastiina Heikkilä  iš  „YLE Finland“ pateiks socialinių tinklų naudotojų klausimus.
 
Europos Parlamento (EP) plenarinių posėdžių salė debatų metu taps televizijos studija, iš kurios
22-23.30 val. debatai bus tiesiogiai transliuojami Europos transliuotojų sąjungos (EBU) ir EbS
(„Europe by  Satellite“)  tinklais  23  kalbomis  bei  gestų  kalba.  Transliacija  bus  nemokamai
prieinama visoms tradicinėms ir  interneto  televizijoms.
 
Programa
 
18 val. Kandidatų atvykimas
 
19.20 val. Fotografijų galimybė (kandidatai ant scenos)
 
20 val. Plenarinių posėdžių salės atidarymas
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https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/ee2019-ebu-eurovision-debate-between-candidates-for-the-presidency-of-the-european-commission-speaking-order-for-lead-candidates-decided_I170564-V_v


20.30 val. Uždaromos plenarinių posėdžių salės durys
 
21 val. Debatų pradžia
 
22.30 val. Debatų pabaiga; kandidatų pareiškimai spaudai (PHS pastato pirmajame aukšte)
 
Debatai bus transliuojami internetu per EP live ir EbS.
 
Instrukcijas, kaip patalpinti transliaciją portaluose, galima rasti čia
 
Transliacijai tinkamos kokybės debatus bus galima atsisiųsti iš šio EP puslapio
 
Akreditacija ir vietos darbui
 
Metinę tarpinstitucinę akreditaciją turintiems žurnalistams patekti į EP patalpas gegužės 15-ąją
atskiro  leidimo  nereikės.  Tiems,  kurie  tokios  akreditacijos  neturi,  turės  kreiptis  į 
media.accreditation@ep.europa.eu  iki  gegužės  14  d.
 
Visi žurnalistai, norintys stebėti debatus plenarinių posėdžių salėje, privalo rezervuoti vietą (kol
jų yra) elektroniniu paštu bookingsEE2019@ep.europa.eu iki gegužės 13 d. 21 val. Lietuvos
laiku. Atkreipiame dėmesį, kad šios vietos negali būti naudojamos kaip darbo vietos, o
žiūrovai privalės likti jose visų debatų metu.
 
Įprastos darbo vietos (žurnalistų darbo salė PHS pastato pirmajame aukšte) veiks iki 1 val.
vietos laiku, o dvi klausymosi salės (PHS 3C50, priešais plenarinių posėdžių salę, ir PHS 1A2
žemiau posėdžių salės) bus atviros žurnalistams debatų metu.
 
EP vaizdo ir garso paslaugos bus prieinamos renginio metu. Jas užsisakyti galima elektroniniu
paštu bookingsEE2019@europarl.europa.eu.
 

Susisiekti 
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