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Predvolilno soočenje: vodilni kandidat Manfred
Weber (EPP)
 
Manfred Weber je eden izmed kandidatov za predsednika Evropske komisije, ki se bo 15.
maja udeležil predvolilnega soočenja v Evropskem parlamentu v Bruslju.
 

O kandidatu 
 
Ime: Manfred Weber
 
Evropska politična stranka: Evropska ljudska stranka (EPP)
 
Državljanstvo: nemško
 
Starost: 46
 
Kariera:
 

2014-  predsednik  poslanske  skupine  Evropske  ljudske  stranke  (Krščanskih
demokratov) 
2004 - izvoljen kot poslanec Evropskega parlamenta 
1996 - 2014 ustanovitelj in direktor svetovalnega podjetja 
1991 -1996 študij inženirstva na münchenski univerzi za uporabne znanosti
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Vodilni kandidat Manfred Weber (video)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-presidential-debate-lead-candidate-manfred-weber-epp_N01-PUB-190510-
WEBER_ev
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https://www.epp.eu/


O predvolilnem soočenju
 
Pred evropskimi volitvami so politične stranke predlagale svoje kandidate za mesto predsednika
prihodnje Evropske komisije. Izbrani politiki so znani kot t.i. vodilni kandidati evropskih političnih
strank.
 
Vodilni kandidat, ki ga bo po volitvah glede na rezultate predlagal Evropski svet in ki bo uspel
zagotoviti večinsko podporo v Parlamentu, bo izvoljen kot predsednik Evropske komisije.
 
Za vodilne kandidate se včasih uporablja tudi nemška beseda spitzenkandidaten. Sistem je bil
prvič uporabljen leta 2014, ko je bil z njim za mesto predsednika Evropske komisije izvoljen
Jean-Claude Juncker.
 
Soočenje vodilnih kandidatov, ki bo potekalo 15. maja ob 21. uri, je priložnost, da se seznanimo
s pogledi kandidatov o vrsto perečih problemov in aktualnih tem. Vodilni kandidati bodo na njem
pred evropskimi volitvami skušali prepričati volivce, da podprejo stranke, ki spadajo v njihovo
politično družino.
 
Nekatere stranke so sicer kot njihove vodilne kandidate nominirale več politikov, v soočenju pa
jih bo predstavljal samo eden izmed njih.
 
Predvolilno soočenje kandidatov bosta moderirala dva televizijska voditelja, vrstni red uvodnih
nagovorov pa je bil določen z žrebom.
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Manfred Weber

Več
Profil kandidata
Neposredni prenos soočenja (15. maj 2019, 21:00)
Multimedia: Evropske volitve
Video: priprave na predvolilno soočenje
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http://www.europarl.europa.eu/meps/sl/28229/MANFRED_WEBER/home
https://europeelects.eu/2019spitzenkandidaten/
https://multimedia.europarl.europa.eu/sl/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

