
САД: Доналд Трамп номиновао Ејми Кони Берет за судију Врховног суда
недеља, 27 септембар 2020 12:11

Амерички председник Доналд Трамп је номиновао Ејми Кони Берет за судију Врховног
суда, уместо преминуле Рут Бејдер Гинсбург.

  

  

"Данас ми је част да номинујем један од најсјајнијих и најдаровитијих умова у нашој
држави Врховном суду. Она је жена неупоредивих достигнућа, високог интелекта,
изврсних референци и непопустљиве оданости Уставу", рекао је Трамп на свечаност у
Белој кући.

  

Очекивало се да ће Трамп одабрати 48-годишњу Берет, која је била фаворит
републиканаца због њених пређашњих ставова о абортусу, имиграцијама и праву на
оружје.

  

Кандидати за Врховни суд морају бити потврђени већином у Сенату који тренутно
контролишу републиканци.
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Вођа републиканске већине у Сенату Мич Меконел поздравио је номинацију у изјави
којом је јасно дао до знања да ће Сенат гласати за Трампов избор.

  

"Судија Ејми Кони Берет изузетно је импресивна правница и изузетно добро
квалификована кандидаткиња за Врховни суд САД. Као што сам и рекао, ова ће
номинација бити изгласана на Сенату идуће недеље“, рекао је он.

  

Демократе настоје да одложе одлуку те сматрају да би победник на председничким
изборима у новембру требао да одлучи о доживотном именовању међу девет чланова
Врховног суда.

  

Либерали се плаше промене идеолошке и филозофске равнотеже на суду, што би могло
довести до промена по питањима попут здравствене заштите и абортуса.

  

Брину се да би Берет, у случају да буде потврђена, могла да укине право на абортус у
земљи, заједно са поништавањем плана здравствене заштите који је донео бивши
председник Барак Обама.

  

У саопштењу је демократски председнички кандидат Џо Бајден критиковао Берет и
њено противљење плану здравствене заштите, познатом као "Обамацаре".

  

"Сенат не би требао деловати по питању слободног места, све док амерички народ не
одабере следећег председника и следећи Конгрес", рекао је Бајден.

  

"Сваки глас за потврђивање ове кандидаткиње је глас за укидање здравствене
заштите", рекла је представница демократа Ненси Пелоси.

  

Беррет, мајка седморо деце из Луизијане и побожни католик, идеолошка је супротност
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судији коју би требала да наследи.

  

  

На свечаности на којој је номинована Берет је рекла да ће "водити рачуна о томе ко је
дошао пре ње“.

  

Берет је такође рекла да ће служити по принципима свог бившег шефа, покојног судије
Врховног суда и звезде конзервативаца Антонина Скалије.

  

"Судија мора примењивати закон онако како је написан. Судије нису креатори политике
и морају бити одлучни у одбацивању било каквих ставова о политици које имају", рекла је
тиме потврђујући Скалијеву правосудну филозофију.

  

Гинсбург, која је 27 година провела на суду, била је либерална икона те се залагала за
женска права и једнакост полова.
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Трамп је већ именовао двојицу судија Врховног суда у мање од четири године, а обоје се
сматрају конзервативцима.

  

(Хина)
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