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Kärkiehdokasväittely: Margrethe Vestager
(Euroopan liberaalidemokraatit)
 
Margrethe Vestager on yksi kärkiehdokkaista Euroopan komission puheenjohtajaksi. Hän
osallistuu kärkiehdokkaiden väliseen väittelyyn Brysselissä 15. toukokuuta.
 

Tietoa Vestagerista
 
Nimi: Margrethe Vestager
 
Eurooppalainen poliittinen puolue: Euroopan liberaalidemokraattinen puolue (ALDE)
 
Kansallisuus: tanskalainen
 
Ikä: 51
 
Työura:
 

2014 Euroopan kilpailukomissaari 
2011–2014 Talous- ja sisäasioiden ministeri 
2001–2014 Tanskan kansallisen parlamentin jäsen 
1998–2001 Koulutusministeri 
1993 Kauppatieteiden maisteri Kööpenhaminan yliopistosta
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https://www.aldeparty.eu/


Väittelystä
 
Eurooppalaiset poliittiset puolueet asettavat kärkiehdokkaansa Euroopan komission
puheenjohtajan tehtävään ennen EU-vaaleja. Vaalien jälkeen Eurooppa-neuvosto valitsee
tehtävään ehdokkaan ottaen huomioon vaalien lopputuloksen, ja parlamentti äänestää
komission puheenjohtajasta.
 
Kärkiehdokkaisiin viitataan toisinaan saksankielisellä termillä spitzenkandidaten. Menetelmää
käytettiin ensimmäistä kertaa vuoden 2014 vaaleissa, kun nykyinen komission puheenjohtaja
Jean-Claude Juncker valittiin tehtävään.
 
EU-vaalien kärkiehdokasväittely järjestetään 15. toukokuuta kello 21 (Keski-Euroopan aikaa), ja
se on oiva tilaisuus tutustua ehdokkaiden näkemyksiin monista keskeisistä asioista.
 
Jotkin puolueet ovat nimittäneet useamman kuin yhden kärkiehdokkaan, mutta vain yksi
ehdokas edustaa kutakin puoluetta väittelyssä.
 
Väittelyllä on kolme juontajaa, ja puhejärjestys arvottiin.
 
ALDE on nimittänyt yhden kärkiehdokkaan sijaan seitsemän hengen kärkiehdokastiimin, johon
kuuluvat Vestagerin lisäksi:
 
Nicola Beer (49), saksalainen kansanedustaja
 
Emma Bonino (71), italialainen senaattori, entinen ministeri, meppi ja komissaari
 
Violeta Bulc (55), Euroopan liikennekomissaari, entinen Slovenian varapääministeri
 
Katalin Cseh (30), unkarilainen gynekologi ja synnytyslääkäri, Momentum-liikkeen perustaja ja
entinen johtaja
 
Luis Garicano (52), espanjalainen taloustieteilijä, ALDE:n varapuheenjohtaja
 
Guy Verhofstadt (66), ALDE-ryhmän puheenjohtaja Euroopan parlamentissa, entinen Belgian
pääministeri
 
Euroopan liberaalidemokraattinen puolue kuuluu ALDE-ryhmään parlamentissa.
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ALDE nimitti seitsemän kärkiehdokasta komission puheenjohtajan virkaan. Margrethe Vestager edustaa puoluetta ehdokkaiden

väittelyssä.

Lisätietoa
Profiili
Facebook-haastattelu 29.4.
Seuraa väittelyä suorana 15.5.
Multimediakeskus: EU-vaalit
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https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager_en
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https://europeelects.eu/2019spitzenkandidaten/
https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/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

