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Csúcsjelölti vita: Margrethe Vestager, a Liberálisok
és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE)
csúcsjelöltje
 
Margrethe Vestager az egyik csúcsjelölt, aki az Európai Bizottság elnöki pozíciójára
pályázik és részt vesz a május 15-i brüsszeli elnöki vitán.
 

Információk a csúcsjelöltről Név: Margrethe Vestager
 
 
Európai politikai párt: Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Nemzetiség: dán
 
 
Életkor: 51
 
 
Karrier:
 

2014-től versenyjogi biztos 
2011-2014 között dán gazdasági és belügyminiszter 
2001-2014 között képviselő 
1998-2001 között dán oktatási miniszter 
1993 - a koppenhágai egyetemen gazdasági diplomát szerez
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 Margrethe Vestager
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-presidential-debate-lead-candidate-margrethe-vestager-alde_NO1-PUB-190510-
VEST_ev
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https://www.aldeparty.eu/


 Információk a vitáról Az európai politikai pártok az európai választások előtt csúcsjelölteket
indítanak az Európai Bizottság elnöki pozíciójának betöltésére. A Parlament azt a csúcsjelöltet
választja meg az Európai Bizottság elnökévé, akit a Tanács jelöl, és aki a Parlament többségi
támogatottságát is élvezi.
 
 
A csúcsjelölteket másképpen, a német kifejezéssel élve „spitzenkandidaten”-nek nevezzük. Ezt
a rendszert  először  2014-ben használták,  így választották meg Jean-Claude Junckert  az
Európai  Bizottság elnökének.
 
 
A csúcsjelölti  vitát  2019.  május  15-én  21  órakor  (CET)  tartják  Brüsszelben,  az  Európai
Parlamentben. Ez egy kiváló lehetőség arra, hogy kiderüljön, a csúcsjelöltek milyen álláspontot
képviselnek a különféle kérdésekben.
 
 
Néhány politikai  párt  több mint  egy csúcsjelöltet  indít,  a  vitán viszont  minden pártot  csak
egyetlen jelölt  képvisel  majd.
 
 
A vitát három moderátor vezeti majd, a beszédek sorrendjét és a pulpitusok kiosztását is ők
sorsolták ki.
 
 
A Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért hét csúcsjelöltet nevezett meg:
 
 
Nicola Beer (49), német képviselőt,
 
 
Emma Bonino (71), római szenátort, korábbi minisztert, EP-képviselőt és biztost,
 
 
Violeta Bulc (55), közlekedésért felelős biztost, korábbi szlovén miniszterelnök-helyettest,
 
 
Cseh Katalin (30), magyar szülész-nőgyógyászt, a Momentum Mozgalom alapítóját és korábbi
vezetőjét,
 
 
Luis Garicano (52), spanyol közgazdászt, az ALDE párt alelnökét,
 
 
Guy Verhofstadt (66), az Európai Parlament ALDE képviselőcsoportjának elnökét, korábbi
belga miniszterelnököt.
 
 
A  Liberálisok  és  Demokraták  Szövetsége  Európáért  a  Parlamentben  a  Liberálisok  és
Demokraták  Szövetsége  Európáért  (ALDE)  képviselőcsoport  tagja.
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Margrethe Vestager, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE) csúcsjelöltje

További információ
Facebook live interjú Margrethe Vestagerrel, április 29.
Adatlap
Élő közvetítés
Multimédia center: európai választások
Videó: A csúcsjelölti vita előkészületei
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https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/2250656448486003/?__xts__[0]=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/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

