
 

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

Vardas, pavardė: Ska Keller
 
 
Europos politinė partija: Europos žaliųjų partija
 
 
Pilietybės valstybė: Vokietija
 
 
Amžius: 37 metai
 
 
Karjera: nuo 2017 m. – Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos bendrapirmininkė, nuo 2009
m. – EP narė,  2010 m.  baigė islamo,  turkologijos ir  judaistikos magistro  studijas Berlyno
Laisvajame universitete.
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https://vote.europeangreens.eu/


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.
 
 
Antroji įžanginį žodį tars Europos žaliųjų partijos pasiūlyta Ska Keller. Ši partija iš viso nominavo
du pagrindinius kandidatus. Kitas kandidatas – Bas Eickhout (Nyderlandai), kuris po chemijos ir
aplinkos mokslų studijų tapo Nyderlandų aplinkos vertinimo agentūros moksliniu bendradarbiu,
o 2009 m. buvo išrinktas į Europos Parlamentą.
 
 
Europos žaliųjų partija Europos Parlamente yra Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijoje.
 
Papildoma informacija
Debatų transliacijos nuoroda
„Facebook Live“ interviu su Ska Keller vaizdo įrašas
Pagrindiniai kandidatai ir Europos Parlamento rinkimai
EP Tyrimų tarnybos informacija apie pagrindinių kandidatų procesą
Trumpa Ska Keller biografija
Pasirengimas debatams
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