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Cristian Ghinea: Von der Leyen a spus ca va fi foarte dura cu guvernele care vor sa
controleze justitia
Europarlametarul USR-PLUS Cristian Ghinea a declarat, miercuri, dupa audierile candidatei la
presedintia Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca aceasta a confirmat ca va fi "cât se poate de dura"
cu statele unde guvernele vor sa controleze justitia.
"Candidata la sefia Comisiei Europene a confirmat ca va fi cât se poate de dura cu statele unde guvernele vor sa
controleze justitia însa nu a dat un raspuns clar daca sustine un mecanism pentru respectarea statului de drept în
toate statele membre. Pentru noi, care am propus în campanie acest mecanism de tip MCV pentru toate statele din
UE, este important sa-l introducem pe agenda Comisiei cît mai rapid si vom insista. Derapajele politicienilor
trebuie stopate în toata Europa pentru ca acestea nu sunt doar specifice României si Bulgariei", a declarat
europarlamentarul Cristian Ghinea, conform unui comunicat de presa al Aliantei 2020 USR-PLUS.
Delegatia Aliantei 2020 USR PLUS din Parlamentul European i-a adresat mai multe întrebari la audierile
candidatei la presedintia Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul întâlnirii pe care aceasta a avut-o cu
grupul Renew Europe, la invitatia lui Dacian Ciolos, potrivit sursei citate.
Europarlamentarul Dragos Tudorache a afirmat ca Ursula von der Leyen sustine reducerea decalajului dintre Estul
si Vestul UE.
"Am vrut sa ne asiguram ca, înainte de a vota pentru candidata germana, exista în programul sau pe urmatorii cinci
ani si obiectivele noastre pe care le-am prezentat în campania electorala. Este important ca si-a declarat sustinerea
pentru reducerea decalajului dintre Estul si Vestul Uniunii Europene nu doar în teorie si a promis ca va prezenta
masuri rapide si concrete pentru extinderea zonei Euro si Spatiului Schengen. Pentru România aceste puncte sunt
esentiale si este o urgenta sa intre pe agenda Comisiei înainte de vot", a declarat Dragos Tudorache, co-presedinte
al delegatiei Aliantei 2020 USR-PLUS.
Potrivit comunicatului, Cristian Ghinea, co-presedinte al delegatiei Aliantei din partea USR, a întrebat-o pe Ursula
von der Leyen daca sustine un mecanism asemanator cu MCV care sa garanteze verificarea tuturor statelor
membre în ceea ce priveste protejarea democratiei si statului de drept.
Ursula von der Leyen, ministrul german al Apararii si unul dintre liderii Uniunii Crestin-Democrate (CDU,
centru-dreapta), a fost propusa de Consiliul European pentru functia de presedinte al Comisiei Europene.
Nominalizarea trebuie confirmata de Parlamentul European, unde ar putea aparea probleme, în contextul
nemultumirilor ca nu a fost propus niciunul dintre liderii principalelor grupuri politice - Manfred Weber (Partidul
Popular European, PPE, centru-dreapta) si Frans Timmermans (Partidul Socialistilor Europeni, PSE,
centru-stânga).
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