
 

Debata s kandidáty na předsedu Komise: Jan
Zahradil (konzervativci)
 

Jan Zahradil je jedním z kandidátů na příštího předsedu Evropské komise. Debata
kandidátů proběhne v Evropském parlamentu v Bruselu 15. května.
 
O kandidátovi
 
 
Jméno: Jan Zahradil
 
Evropská politická strana: Aliance konzervativců a reformistů v Evropě (ACRE)
 
Národnost: Česká
 
Věk: 56
 
Zaměstnání:
 
Od roku 2004 je poslancem Evropského parlamentu
 
Od roku 2009 předseda ACRE
 
1998-2004 poslanec české Sněmovny
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https://www.acreurope.eu/


1995-1997 poradce předsedy vlády ČR
 
1988-1992 výzkumný pracovník na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze
 
1987 získal titul inženýr na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze
 
 
 
Jan Zahradil je od počátku své politické kariéry spojen s Občanskou demokratickou stranou
(ODS), za níž byl od roku 2004 opakovaně zvolen poslancem Evropského parlamentu.
 
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.
 
 
 
ACRE je v Parlamentu zastoupena ve skupině Evropských konzervativců a reformistů (ECR).
 
Další informace
Profil kandidáta
Rozhovor s Janem Zahradilem  na Facebooku (2.5.2019)
Přenos debaty z EP 15.5.2019
Multimediální centrum: Evropské volby
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https://www.ecrgroup.eu/
https://www.europarl.europa.eu/meps/cs/23712/JAN_ZAHRADIL/home
https://business.facebook.com/europeanparliament/videos/316672015676413/?__xts__[0]=68.ARA0WHKVSKHdrIBjGJMN-SrmAhsHupXzhP25yhxuSood4ksxxM1L_VEa47RHh3MmV8zmLrJaiXSRO7RaE1JvyxsrUXsX7Ir3XxKvSKPIiaN2QOHPN5YP_3eITD3CF3HS6VENqd76RA6YVU-l0WfwZD5QI1m3GtZrMOywPMCvJTCfsoImIvWHlAhMIIOwHPFYSFIBIFLM6XQkRZOc1uNIRO_PnNOGi07qA4FWWKeHE7iAiCANEBZ3DBJSQdTs-KCFAnIbvNh2zGLkmoMefwJC87Usums29Ztx5EORUCO6qMYuVBezEZh2csvKyPrI5ckmM-EC_xaRtyq7j7SSSE1XMrzk&__tn__=-R
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


Jan Zahradil
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