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Vyjádření europoslanců za KDU-ČSL ke zvolení Ursuly von der Leyenové předsedkyní 
Evropské komise 
 
Evropský parlament v úterý v tajné volbě zvolil 383 hlasy Ursulu von der Leyenovou budoucí 
předsedkyní Evropské komise. Jde o vůbec první ženu v čele této instituce. Nově zvolená 
předsedkyně Evropské komise by měla nastoupit do úřadu 1. listopadu 2019 na dobu pěti 
let. 
 
„Novou předsedkyni komise jsem podpořila jako kompromisní kandidátku Rady a 
Evropského parlamentu. Velmi odvážně se pustila do těžké role. Na přípravu měla 14 dní a 
musela získat hlasy široké koalice. Tím omlouvám některé přehnané ambice, jako např. 
snížení emisí CO2 do roku 2030 o 50 %. Její volba je důsledkem rozhodnutí představitelů 
členských států, kteří odmítli systém Spitzenkandidátů, který by byl transparentnější cestou,“ 
vysvětlila své rozhodnutí podpořit kandidátku Michaela Šojdrová 
 
"Neskrývám rozčarování z toho, že se předsedkyní Komise stala Ursula von der Leyenová 
místo původně prosazovaného Spitzenkandidáta Manfreda Webera, který měl jasnou vizi 
reformy EU. Její mandát je nejslabší v historii a všechny nás proto čeká období plné 
kompromisů," uvádí k volbě von der Leyenové Zdechovský. 

Šojdrová: EU musí najít cestu, jak přinutit Írán, aby dodržoval jadernou dohodu 

Michaela Šojdrová během úterní debaty (16.7. 2019) s vysokou představitelkou Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicou Mogherini o aktuálním situaci v Perském 
zálivu se připojila k výzvě Německa, Velké Británie a upozornila na to, že „EU a její členské 
státy, které jsou v Radě bezpečnosti OSN, musí udělat všechno pro to, aby Írán neustoupil 
od dohody o jaderném programu, aby celá situace neeskalovala.“ 

„EU musí být v tomto jednotná a musíme najít způsob, jak přinutit Írán, aby dohodu dodržoval 
i poté, co Spojené státy od dohody ustoupily a znovu zavedly sankce, “ dodala Šojdrová 

 
Zdechovský místopředsedou výboru EP pro zaměstnanost 

Europoslanec Tomáš Zdechovský byl zvolen novým místopředsedou Výboru Evropského 
parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL). Funkci hodlá využít k prosazování 
opatření, která povedou k podpoře flexibilního a konkurenceschopného podnikatelského 
prostředí bez zbytečných regulací a dalších administrativních překážek, se kterými se stále 
setkávají nejen Češi pracující v zahraničí. 

„Možnost ovlivňovat evropskou legislativu právě v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí byla 
jedním z důvodů, proč jsem už před pěti lety poprvé kandidoval a jsem vděčný za důvěru, 
které se mi nyní od kolegů zvolením za místopředsedu výboru dostalo,“ říká Zdechovský, který 
už se této agendě věnoval nad rámec standardní výborové práce například formou interpelací 
ke Komisi, nebo pořádáním různých konferencí předně ve spolupráci s českými poslanci a 
senátory. 


