
 

Debata s kandidáty na předsedu Komise:
Margrethe Vestager (liberálové)
 

Margrethe Vestager je kandidátkou na příští předsedkyni Evropské komise. Debata
kandidátů proběhne v Evropském parlamentu v Bruselu 15. května.
 
O kandidátce
 
 
 
Jméno: Margrethe Vestager
 
Evropská politická strana: Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE)
 
Národnost: Dánská
 
Věk: 51
 
Zaměstnání:
 
Od roku 2014 je komisařkou pro hospodářskou soutěž
 
2011-2014 ministryně pro ekonomické a vnitřní záležitosti
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Profil: Margrethe Vestager
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VEST_ev
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https://www.aldeparty.eu/


2001-2014 poslankyně dánského parlamentu
 
1998-2001 ministryně školství
 
1993 titul MSC z ekonomie na Kodaňské univerzitě
 
 
 
O debatě
 
 
 
Politické strany navrhly před evropskými volbami své kandidáty na funkci předsedy Evropské
komise.
 
Debata kandidátů, která proběhne v Parlamentu v Bruselu ve středu 15. května od 21 hodin
, pomůže veřejnosti seznámit se s jejich postoji k důležitým otázkám.
 
Přestože některé evropské politické strany nominovaly více než jednoho vedoucího kandidáta, v
televizní debatě je může zastupovat pouze jeden z nich.
 
Diskuzi budou moderovat tři novináři (Francouzska Emilie Tran Nguyen, Finka Annastiina
Heikkilä a Němec Markus Preiss). Pořadí, v jakém budou kandidáti hovořit, bylo určeno losem.
 
 
 
Vedoucí kandidáti
 
Vedoucí kandidát - nebo také z němčiny ‚Spitzenkandidat‘ - nominovaný hlavami států a
předsedy vlád zemí EU (Evropskou radou), který získá většinu v Parlamentu, se stane novým
šéfem Evropské komise. Systém takzvaných spitzenkandidátů se poprvé použil v roce 2014,
když byl tímto způsobem zvolen současný předseda Komise Jean-Claude Juncker.
 
Strana ALDE nominovala celkem sedm kandidátů na post předsedy Komise. Patří mezi ně:
 
Nicola Beer (49), poslankyně německého Bundestagu
 
Emma Bonino (71), italská senátorka, bývalá ministryně, europoslankyně a komisařka
 
Violeta Bulc (55), komisařka pro dopravu, bývalá vicepremiérka Slovinska
 
Katalin Cseh (30), maďarská lékařka se specializací na porodnictví a gynekologii, zakladatelka
a bývalá lídryně maďarského hnutí Momentum
 
Luis Garicano (52), španělský ekonom, místopředseda strany ALDE
 
Guy Verhofstadt (66), předseda skupiny liberálů (ALDE) v Evropském Parlamentu, někdejší
belgický premiér
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Strana Aliance liberálů a demokratů pro Evropu je v Parlamentu zastoupena stejnojmennou
politickou skupinou (ALDE).
 
Další informace
Rozhovor s Margrethe Vestager na Facebooku (29. 4. 2019)
Profil kandidátky
Přenos debaty
Multimediální centrum: Evropské volby

Margrethe Vestager

Článek

CS Generální ředitelství pro komunikaci
Evropský parlament - mluvčí: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

3 I 3

https://alde.eu/en/
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/2250656448486003/?__xts__%5b0%5d=68.ARBm9xE0M9UTG2xvPFQBTzMUynmkmSyFcp1S_b6qaUs_WuA0tGFpTPYYUr_JRQ7fDij1OizS_ehZApSABWkaXS9CJyGwCO2x5XgJfdqD8YYNQ4_tuXcyNi_5vAWKlf3O82pd_0eAoLZq6AtSp_9tVzV7CChfOt6SuPOZsbt0mmWHU8I2YMbiFYesuWLDRjGAv0xFmx4xzjogrzIF53sAKDXZDPh137c8in_X4Kf_rPb4XYG0-1qRrncNWhx0rm9cF9kXX-Uwlq0Onf-0Jc615GoUszCHuY0PStO_xxPw1tHLJXKISZX9HTWXGUFPzVAOUSmLI6YXcZU4EdapVdLRnG86qu8&__tn__=-R
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager_en
https://europeelects.eu/2019spitzenkandidaten/
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/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

