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VÍDEO EN DIRECTE Segueix el
debat dels candidats a presidir la
Comissió Europea
Els sis principals noms que es presenten per prendre el relleu del popular (i
polèmic) Jean-Claude Juncker intercanvien opinions i arguments des de
l'hemicicle del Parlament Europeu

Debat de candidats europeus a presidir la Comissió. | Parlament Europeu

El proper 26 de maig se celebren unes eleccions europees que Europa afronta en ple procés del
Brexit i amb l'extrema dreta pressionant per desmuntar el projecte europeu
(https://www.naciodigital.cat/noticia/179294/europa/enceta/campanya/condicionada/amenaca/extr
ema/dreta) . Aquests comicis són una prova de foc pel projecte de construcció europea. Alguns
observadors, de fet, els han qualificat com els més importants i simbòlics des del naixement de
les institucions comunitàries.
El bloc hegemònic que domina la Comissió Europea i que és, de fet, una gran coalició continental
entre el Partit Popular Europeu i l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates (S&D), amb
clara majoria pel primer, està en qüestió. L'emergència d'un potent bloc de dreta extrema populista i
euròfoba amenaça l'ecosistema polític europeu.
Aquest dimecres, des de l'hemicicle del Parlament Europeu, els sis principals candidats que es
presenten per presidir la Comissió Europea -cliqueu en aquest enllaç per saber qui és qui
(https://www.naciodigital.cat/noticia/179073/qui/qui/cursa/presidir/comissio/europea) protagonitzen un debat que s'emet arreu del vell continent amb interpretació en totes les llengües
oficials de la Unió.
Els candidats que participen en el debat són els següents: l'alemany Manfred Weber pel Partit
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Popular Europeu, el neerlandès Frans Timmermans pel Partit Socialista Europeu, el txec Jan
Zahradil pel partit de l'Aliança dels Conservadors i Reformistes Europeus, la danesa Margrethe
Vestager pel partit de l'Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa, l'alemanya Ska Keller pel
Partit Verd Europeu i l'espanyol Nico Cué pel Partit de l'Esquerra Europea.
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