
 

Дебат за европейските избори: водещият
кандидат Ска Келер
 
Ска Келер е кандидат за председател на Европейската комисия. Тя ще вземе
участие в дебата на живо на Евровизия, който ще се състои в Парламента на 15
май.
 

Ска Келер е номинирана от Европейската партия на зелените. Тя е от Германия и е на
37 години. Завършва магистърска степен по изучаване на исляма, тюркология и
изучаване на юдаизма в Свободния университет в Берлин през 2010 г.  От 2009 г. е
депутат в Европейския парламент, а от 2017 г. е съпредседател на парламентарната
група на Зелените и Европейския свободен алианс.  
 
 
Европейската партия на зелените е номинирала двама кандидати за председател на
Комисията, като другият е Бас Ейкхаут от Нидерландия. Той е учил химия и екология,
след което става изследовател в холандската агенция за оценка на околната среда.
Бас Ейкхаут е депутат в Европейския парламент от 2009 г. 
 
 
Европейската партия на зелените е свързана с групата на Зелените и Европейския
свободен алианс в Европейския парламент.
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Водещи кандидати: Ска Келер
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-presidential-debate-lead-candidate-ska-keller-egp_N01-PUB-190510-KELL_ev
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https://vote.europeangreens.eu/
https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96725/BAS_EICKHOUT/home
https://www.greens-efa.eu/en/
https://www.greens-efa.eu/en/


Дебатът между кандидатите в Парламента
 
 
Европейските политически партии предлагат кандидати за поста на председател на
Комисията преди изборите на 23-26 май. Водещият кандидат, номиниран от Съвета и
събрал мнозинство от гласовете в Парламента, ще бъде избран за председател на
Европейската комисия с гласуване на евродепутатите.
 
 
Тази система бе използвана за пръв път през 2014 г. при избирането на настоящия
председател на Комисията Жан-Клод Юнкер. 
 
 
Дебатът между водещите кандидати в Европейския парламент е възможност за тях да
представят своите позиции по широк спектър от въпроси. Той ще се проведе на 15 май
от 22 часа българско време.
 
 
Редът, в който кандидатите ще говорят по време на дебата, бе определен с жребий.
 
 
Някои политически партии са номинирали повече от един кандидат за председател на
Комисията, но всички са посочили само един кандидат, който да ги представлява на
дебата.
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Ска Келер

Допълнителна информация
Профил на Ска Келер
Интервю във Facebook със Ска Келер
Гледайте дебата между кандидатите за председател на Комисията
Мултимедийни материали за европейските избори
Видеоматериал: жребий за реда на изказвания на дебата
Информация за всички участници в дебата
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https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96734/SKA_KELLER/home
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/378903426041651/?__xts__[0]=68.ARC4B1MYVCITAb8dSiG6clM7xVyFgGQEXmM1BODnWsfnt2xxyszcSFLYkshCXnxRhZTa9zLbnBw2o6u09UR1r6F5kbpslpiK6aICpPKhXp6qa9OhIYDcdYRhXoB5Q640VFL-PS7Kf5PVkOY6tu9ckt0WZMQNcUCUwrlInBSOL07cleRwOBrCbyEH765nvjCtUr0s2S6GozQN8M8xPZlEfgYdwX2IGfGc-3_gSEnHzlwFN8Qgt6H46hfi5_jyYQ-A5Bf8Y2d4NfMPqv0ercxzy9ncGhlgpmceYK1xEUtB7QqdeCNt5PoeLfDidA6L__KpH-Nnv1TObxa7YWrIpLu_2s4-&__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
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
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/debat-za-evropeyskite-izbori-2019-gh

