
 

Pagrindinių kandidatų į Europos Komisijos
pirmininkus debatai: Margrethe Vestager
 
Gegužės 15 d. Europos Parlamente vyks pagrindinių kandidatų į Europos Komisijos
pirmininkus debatai. Juose dalyvaus 6 Europos politinių partijų atstovai. Jūsų dėmesiui –
Margrethe Vestager.
 

Vardas, pavardė: Margrethe Vestager
 
 
Europos politinė partija: Liberalų ir demokratų aljansas už Europą (ALDE)
 
 
Pilietybės valstybė: Danija
 
 
Amžius: 51 m.
 
 
Karjera: nuo 2014 m. – už konkurenciją atsakinga eurokomisarė, 2011–2014 m. – Danijos
Ekonomikos ir  vidaus reikalų ministrė,  1998–2001 m. – Švietimo ministrė,  1993 m. baigė
ekonomikos studijas Kopenhagos Universitete
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Margrethe Vestager
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-presidential-debate-lead-candidate-margrethe-vestager-alde_NO1-PUB-190510-
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https://www.aldeparty.eu/


Spitzenkandidaten  debatai  Prieš  Europos  Parlamento  rinkimus  juose  dalyvausiančios
Europos politinės partijos išrinko pagrindinius kandidatus užimti Europos Komisijos pirmininko
postą.
 
 
Atsižvelgdami į EP rinkimų rezultatus, ES šalių lyderiai siūlys Europos Parlamentui kandidatą į
Europos Komisijos pirmininkus, kuris, kad būtų išrinktas, turės užsitikrinti daugiausiai vietų
Parlamente laimėjusių politinių jėgų paramą.
 
 
Europos Parlamentas inicijavo pagrindinių kandidatų („Spitzenkandidaten“) procesą siekdamas,
kad į Europos Komisijos pirmininkus būtų siūlomas vienas iš Europos politinių partijų išrinktų
pagrindinių kandidatų, užsitikrinęs daugiausiai vietų EP rinkimuose laimėjusių politinių jėgų
paramą. Tokiu būdu 2014 m. Europos Komisijos pirmininku buvo išrinktas Jeanas-Claude’as
Junckeris (Europos liaudies partija). Savo ruožtu 2018 m. europarlamentarai pažymėjo, kad EP
pasirengęs atmesti net kurį kandidatą į EK pirmininkus, kuris nėra nominuotas kaip pagrindinis
kandidatas.
 
 
Gegužės 15 dieną 22 val.  Lietuvos laiku Europos Parlamente Briuselyje vyks pagrindinių
kandidatų debatai. Juose dalyvaus šešių Europos politinių partijų atstovai. Kai kurios partijos,
išsirinkusios daugiau nei vieną pagrindinį kandidatą, pagal debatų, kuriuos organizuoja Europos
transliuotojų sąjunga (EBU), taisykles turėjo deleguoti vieną jų.
 
 
Debatus ves trys vedėjai, o kandidatai pasisakys pagal eilę, kuri nustatyta burtų keliu.
 
 
Ketvirtoji  įžanginį  žodį  tars  Liberalų  ir  demokratų  aljanso už  Europą pasiūlyta  Margrethe
Vestager.
 
 
Liberalų ir demokratų aljansas už Europą (ALDE) Europos Parlamente yra suformavęs Liberalų
ir demokratų aljanso už Europą frakciją.
 
ALDE iš viso išsirinko septynis pagrindinius kandidatus. Kiti kandidatai:
 
Nicola Beer (49 m.), Vokietijos Bundestago narė;
 
Emma Bonino (71 m.), Italijos Senato narė, buvusi ministrė, europarlamentarė ir eurokomisarė;
 
Violeta Bulc (55 m.), už transportą atsakinga eurokomisarė, buvusi Slovėnijos parlamento
narė;
 
Katalin Cseh (30 m.), Vengrijos judėjimo „Momentum“ įkūrėja ir buvusi lyderė;
 

Straipsnis

LT Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume Duch Guillot
Susisiekti: webmaster@europarl.eu

2 I 3

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0462+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20180202IPR97026/spitzenkandidaten-process-cannot-be-overturned-say-meps
https://alde.eu/en/
https://alde.eu/en/


Luis Garicano (52 m.), ekonomistas iš Ispanijos, ALDE vicepirmininkas;
 
Guy Verhofstadt (66 m.), ALDE frakcijos pirmininkas, buvęs Belgijos premjeras.
 
Papildoma informacija
Debatų transliacijos nuoroda
„Facebook Live“ interviu su Margrethe Vestager vaizdo įrašas
Pagrindiniai kandidatai ir Europos Parlamento rinkimai
EP Tyrimų tarnybos informacija apie pagrindinių kandidatų procesą
Trumpa Margrethe Vestager biografija
Pasirengimas debatams
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https://europeelects.eu/2019spitzenkandidaten/
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
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/elections-press-kit/2/pagrindiniai-kandidatai-ir-europos-komisijos-rinkimai
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager_en#timeline
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/ee2019-ebu-eurovision-debate-between-candidates-for-the-presidency-of-the-european-commission-speaking-order-for-lead-candidates-decided_I170564-V_v

