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 Сенат САД, дубоко подељен по партијској линији, потврдио је Ејми Кони Берет за судију
Врховног суда са 52 гласа за и 48 против.

  Берет је трећи судија у деветочланом суду коју је номиновао председник Доналд Трамп
и значајно помера идеолошки баланс према конзервативној већини тог тела од 6 према
3, преноси Глас Америке.   

Републиканска сенаторка Сузан Колинс из Мејна једина се придружила свим
демократама у Сенату гласајући против номинације судије Берет.

  

Колинс је изјавила да не може да гласа за потврду Берет, имајући у виду колико су
близу следећи председнички избори.

  

У протеклих 150 година ниједан други судија Врховног суда до сада није потврдјен а да
није освојио ниједан глас мањинске странке, наводи агенција Асошиејтед прес.

  

Трампова кандидаткиња која је попунила место упражњено смрћу либералне иконе Рут
Бејдер Гинзберг потенцијално отвара нову еру пресуда о абортусу, Закону о
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приступачној здравственој заштити (познатији као Обамакер), па чак и изборима.

  

Берет је после потврде у Сенату положила заклетву пред судијом Врховног суда
Кларенсом Томасом на церемонији у Белој кући.

  

"Ово је дан од огромног значаја за Америку", изјавио је Трамп на церемонији полагања
заклетве, којој је присуствовало око 200 званица.

  

Берет ће моћи да учествује у раду суда пошто положи и правну заклетву пред
председавајућим судијом Џоном Робертсом у суду данас.

  

Она је окупљенима рекла да је кроз "ригорозни процес потврде" научила да је "посао
судије да се одупре својим политичким преференцама".

  

Обећала је да ће радити посао "без страха и без пристрасности".

  

Прослава полагања заклетве у Белој кући одржана је месец дана после сличног
догадјаја, на којем је Трамп формално прогласио судију Берет за своју кандидаткињу за
Врховни суд.

  

Верује се да је на том скупу више званичника заражено ковидом 19, а неколико дана
касније од коронавируса је оболео и сам председник Трамп.

  

Лидер демократске мањине у Сенату Чак Шумер оценио је да је републиканска већина
"уништила свој кредибилитет" гласањем тако близу изборног дана, након што је
месецима блокирала кандидата демократског председника Барака Обаме у изборној
години 2016.
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Демократе су тврдиле да је одлука о новом судији Врховног суда требало да се препусти
кандидату који победи на председничким изборима 3. новембра, што је став који су
републиканци заступали када је место у суду упражњено почетком 2016. која је била
изборна година.

  

Републиканци у Сенату тада су одбили и да ставе на разматрање номинацију судије
Мерика Гарланда, кога је председник Барак Обама предложио за судију Врховног суда.

  

"Сенат ради праву ствар", изјавио је лидер сенатске већине Мич Меконел у недељу, док
је сенаторка из Масачусетса Елизабет Ворен, демократа, назвала гласање
"нелегитимним" и "последњим трзајем очајне странке".

  

(Бета)
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