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уторак, 16 јул 2019 22:36

Урсула фон дер Лајен изабрана је за нову председницу Европске комисије. Доскорашња
министарка одбране Немачке изабрана је тесном већином будући да су за њу гласала
383 од укупно 733 европосланика. Против их је било 327, 22 су била уздржана, а један
листић био је неважећи.

  

  

"Поверење у мене је поверење у Европу", поручила је новоизабрана председница
Комисије обраћајући се посланицима Европског парламента у Стразбуру.

  

Она је раније данас европосланицима представила своју визију ЕУ ангажоване у борби
против климатских промена, посвећене заштити европских вредности и демократије,
одлучној у борби за родну равноправност.
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У говору у Стразбуру, Фон дер Лајен предлаже још смелије циљеве за смањење емисије
штетних гасова - за 55 уместо 50 одсто до 2030. године.

  

Обавезала се и да ће у првих 100 дана на челу Комисије доставити план "Зелени
договор за Европу" и европски закон о клими.

  

Фон дер Лајен је истакла и да ЕУ мора да успостави економију која служи људима у чему
"свако мора да носи део терета".

  

То се, како је навела, односи и на технолошке џинове који послују у Европи и још не
плаћају њеним грађанима за приступ људском и друштвеном капиталу ЕУ.

  

Понављајући да је посвећена "родно избалансираном колеџу комесара", рекла је да се
против насиља над женама треба одлучно борити и да ће зато тражити да се то насиље
дефинише као злочин у европским уговорима и да се паралелено заврши приступање ЕУ
Истанбулској конвенцији.

  

Фон дер Лајен је истакла посвећеност владавини права као европској вредности и
најавила да намерава да успостави механизам за мониторинг на нивоу ЕУ уз постојеће
мере.
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  Чеситкa Дејвида Мекалистера  Она је нагласила да те европске вредности укључују и дужност спасавања живота намору која треба да се уведе у "хуману граничну полицију".  Исказала је подршку "новом пакту о миграцији и азилу" и реформи Даблинскеконвенције, додавши да намерава да повећа снаге Фронтекса на 10.000 не до 2027, већдо 2024.  Меркел: На чело Европске комисије долази предана Европљанка  Немачка канцеларка Ангела Меркел честитала је својој дугогодишњој сарадници Урсулифон дер Лајен на избору за председницу Европске комисије истакавши да је досадашњанемачка министарка одбране предана Европљанка.  "Драго ми је због тога што ће уверена и предана Европљанка постати председницаЕвропске комисије", навела је Меркел у поруци на Твитеру.  "Иако губим своју дугогодишњу министарку, добијам новог партнера у Бриселу", додалаје немачка канцеларка.    "Топле честитке" од Тачија  Председник Косова Хашим Тачи упутио је данас "топле честитке" новоизабранојпредседници Европске комисије Урсули фон дер Лајен, првој жени на челу Комисије.  "Радујем се будућој сарадњи са вама око дуго одлагане визне либерализације за Косово,коначног мировног споразума и узајамног признавања између Косова и Србије.  Косово је спремно", написао је Тачи у честитки на свом Твитер налогу. Европскипарламент данас је изабрао Урсулу фон дер Лајен за председницу Европске комисије.  (Бета)  
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