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Von der Leyen houdt in EP vurig
pleidooi voor meer Europa
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De Duitse minister Ursula von der Leyen heeft vanmorgen in het
Europees Parlement een vurig pleidooi voor meer Europa gehouden.
Later vandaag stemt het EP over haar voordracht voor het
voorzitterschap van de Europese Commissie.
Von der Leyen wil meer Europese eenheid en een betere samenwerking van de
Europese lidstaten, zei ze dinsdagochtend in het EP. Ze beloofde een 'Green Deal
for Europe', die de EU in 2050 klimaatneutraal moet maken, en versterking van de
rechten van werknemers. Ook wil ze, als ze wordt gekozen, een minimumloon
invoeren en ervoor zorgen dat techbedrijven meer belasting gaan betalen. Ze wil
meer doen voor gelijke behandeling en zegde toe dat de helft van de
eurocommissarissen vrouw zal zijn.

Globalisation, digitalisation, demographic change
"All of this has left people with a feeling of losing control" Ursula
@vonderleyen says in her ﬁnal speech to the European Parliament
before it votes on her nomination. pic.twitter.com/tfSrQpQcDL
— DW Politics (@dw_politics) July 16, 2019
Het is de plicht van de EU mensen op de Middellandse Zee te redden, zei ze in het
EP. Tegelijkertijd moet de EU meer doen tegen mensensmokkelaars. Daarvoor is
meer grensbewaking nodig. Ook wil Von der Leyen het Europese asielsysteem
hervormen. Over de Brexit zei ze dat ze bereid is de datum van uittreding verder
vooruit te schuiven als dat nodig is.
De Duitse kandidaat-voorzitter voor de Europese Commissie hield haar speech in
drie talen, Duits, Frans en Engels, en sloot af met "Es lebe Europa. Vive l’Europe.
Long live Europe. Thank you." Of ze genoeg stemmen haalt, is de vraag. Veel EPleden zijn het niet eens met de manier waarop ze door de Europese
regeringsleiders naar voren is geschoven. Zij wilden dat een van de
Spitzenkandidaten van het EP, zoals Manfred Weber of Frans Timmermans,
voorzitter zou worden. Maar die kregen geen meerderheid van de regeringsleiders
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achter zich. De - overigens geheime - stemming is vandaag om 18.00 uur. Lees
meer bij tagesschau.de, Süddeutsche.de en Spiegel Online
Bekijk de hele speech op het youtubekanaal van de Europese Commissie
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