
 

Cīņa par Komisijas priekšsēdētaja amatu: partiju
vadošie kandidāti sniedz savu ES nākotnes vīziju
 

Cilvēki visā Eiropā tiešraidē vēroja sešu Eiropas Komisijas priekšsēdētaja amata
kandidātu uzstāšanos, prezentējot savu redzējumu un diskutējot par Eiropas nākotni.
 
15. maijā vismaz 35 TV kanāli un vairāk nekā 60 tiešsaistes platformu nodrošināja Eiropas
Komisijas priekšsēdētaja amata vadošo kandidātu debašu tiešraidi no Eiropas Parlamenta
Briselē. Tuvojošos Eiropas vēlēšanu kontekstā, partiju vadošie kandidāti tika iztaujāti par
vairākiem Eiropai aktuāliem jautājumiem un izaicinājumiem, kurus būs jārisina tuvākajā
nākotnē.
 
Debates vadīja trīs TV žurnālisti. Debates tika atklātas ar katra kandidāta uzrunu 4. aprīlī
izlozētajā secībā.
 
Vadošo kandidātu debates ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem Eiropas vēlēšanu procesā,
kas noslēgsies 23.-26. maijā, ES pilsoņiem ievēlot savus pārstāvjus nākamajiem pieciem
gadiem. Latvijā Eiropas velēšanas notiks 25. maijā.
 
Jaunievēlētais Eiropas Parlaments un jaunā Eiropas Komisijas kolēģija noteiks ES politiskās
prioritātes un attīstības virzienus nākamajiem pieciem gadiem.
 
Spilgtākie momenti no vadošo kandidātu debatēm Eiropas Parlamentā – mūsu video.
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ES vadošo kandidātu debates 15.05.2019.
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/highlights-of-the-presidential-debate_N01-PUB-190516-SPITZ_ev
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Kas ir vadošā kandidāta process?
 
Eiropas politiskās partijas izvirza savus kandidātus Eiropas Komisijas priekšsēdētāja amatam
pirms Eiropas vēlēšanām. Eiropadome izvēlas Komisijas priekšsēdētāja kandidātu, ņemot vērā
Eiropas vēlēšanu rezultātus. Par Eiropas Komisijas priekšsēdētāju Eiropas Parlamenta
balsojumā tiks ievēlēts Eiropadomes izvirzītais vadošais kandidāts, kurš spēs nodrošināt sev
deputātu vairākuma atbalstu.
 
"Vadošā kandidāta" apzīmējums tiek bieži vien saistīts ar vācu terminu ‘’Spitzenkandidaten’’, ko
pirmo reizi lietoja 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kad Eiropas Tautas partijas
vadošais kandidāts Žans Klods Junkers tika apstiprināts Komisijas priekšsēdētāja amatā.
 
Atsevišķas partijas izvirzījušas vairākus vadošos kandidātus, bet nosauca vienu kandidātu, kurš
pārstāvēja attiecīgo politisko spēku debatēs 15. maijā.
 

Eiropas Komisijas ievēlēšana.
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/european-elections-the-lead-candidate-process

Papildu informācija
Noskatīties vadošo kandidātu debašu ierakstu
Eiropas Parlamenta multimediju centrs: Eiropas Komisijas priekšsēdētaja amata kandidātu
debates – Eiropas vēlēšanas 2019
Vadošie kandidāti un Eiropas Komisijas ievēlēšana
Eiropas vēlēšanu tīmekļa vietne par vēlēšanu norisi katrā valstī
Iesaisties vēlēšanu līdzdalības kustībā ‘’Šoreiz Es Balsošu!’’
Flickr foto galerija: Eiropas Komisijas priekšsēdētaja amata kandidātu debates – Eiropas
vēlēšanas 2019
Informatīvi materiāli par Eiropas vēlēšanām
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/other-events/video?event=20190515-2100-SPECIAL
https://multimedia.europarl.europa.eu/lv/presidency-of-european-commission-eurovision-debate-eu-elections-2019_12101_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/lv/presidency-of-european-commission-eurovision-debate-eu-elections-2019_12101_pk
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/elections-press-kit/2/lead-candidates
https://www.eiropas-velesanas.eu/
https://www.soreizesbalsosu.eu/
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/albums/72157678242092587
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/albums/72157678242092587
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/elections-press-kit

