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Strijd om leiding Europese
Commissie barst los
BRUSSEL De Duitse christendemocraat Manfred
Weber (46) is kandidaat
om Jean-Claude Juncker
op te volgen als voorzitter
van de Europese Commissie. Via Twitter kondigde
hij gisteren aan dat hij de
zogenaamde «Spitzenkandidat» voor de Europese
Volkspartij (EVP) wil
worden.
Weber (foto) is de eerste Europese politicus die zijn ambitie
uitspreekt om Commissievoorzitter te worden. «We staan op
een kruispunt. In 2019 beslissen de Europese verkiezingen
over de toekomst van de Europese Unie. Europa, dat zowel
intern als extern wordt beAFP / M. Balk
dreigd, moet zijn waarden bevestigen en verdedigen», stelt zetels de machtigste politieke slist de partij over haar ‘Spitde Duitser.
fractie in het Europese half- zenkandidat’. Om daadwerkerond.
lijk Commissievoorzitter te
worden, moet hij of zij nadien
14 JAAR EU-ERVARING
nog voldoende steun vergaren
De 46-jarige Weber is lid van TEGENKANDIDATEN
de CSU, de conservatieve Beier- De weg naar het Berlaymont- onder de lidstaten en in het
se zusterpartij van Angela gebouw is echter nog lang. Tot halfrond.
Merkels CDU. In 2004 raakte midden oktober kunnen ook De Commissie is de motor van
hij voor het eerst verkozen in andere EVP’ers hun kandida- de EU. Ze heeft het initiatiefhet Europees Parlement. Tien tuur indienen. Onder meer de recht om wetgevende voorsteljaar later werd Weber voorzit- Finse oud-premier Alexander len te maken en moet erop toeter van de EVP-fractie. Die for- Stubb en brexitonderhande- zien dat alle lidstaten de Euromatie van christendemocraten laar Michel Barnier gaan over pese wetgeving respecteren.
en conservatieven is met 218 de tongen. Op 8 november be■

Guatemala weigert VN-speurder
toegang voor corruptieonderzoek
GUATEMALA-STAD Het
hoofd van de Commissie tegen Corruptie en Straffeloosheid in Guatemala (Cicig) van de Verenigde Naties
mag Guatemala niet meer
in. President Jimmy Morales
maakte naar eigen zeggen
de beslissing over aan de secretaris-generaal van de VN,
António Guterres. De Nationale Veiligheidsraad adviseerde Morales om het
hoofd van Cicig, Iván Velásquez, niet meer te laten inreizen. Hij zou een gevaar
zijn voor de veiligheid en
vrede in het land, klinkt
het. Velásquez eiste midden

AFP / J. Ordonez

augustus nog dat de immuniteit van Morales zou
worden opgeheven, vanwege beschuldigingen van illegale campagnefinanciering.
■

KORT NIEUWS
Op een vlucht tussen Dubai
en New York zijn een tiental
mensen ziek geworden en
overgeleverd aan de Amerikaanse gezondheidsdiensten.
Het vliegtuig werd gisteren op
de luchthaven JFK in New
York afgezonderd op de tarmac.
De Europese Unie en Japan
hebben afspraken gemaakt
om te garanderen dat persoonlijke gegevens veilig uitgewisseld kunnen worden.
«We brengen de grootste ruim-

te van veilige gegevensstromen ter wereld tot stand», zegt
eurocommissaris voor Justitie
en Consumentenzaken Vera
Jourova.
De Ierse lowcostmaatschappij Ryanair houdt vol dat haar
nieuwe bagagetoeslag «in lijn
ligt met de Belgische en de Europese wetgeving». Minister
van Consumentenzaken Kris
Peeters (CD&V) vindt dat de
toeslag niet mag gelden voor
passagiers die boekten vóór de
regel van kracht werd.
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Bij aankoop van

1 Alpro soya Bakken & Braden
500g of 500ml
naar keuze
Bericht aan de HH Handelaars: deze bon wordt u vergoed via HighCo Data
Benelux, Kruiskouter 1, 1730 Asse, voor zover aan de voorwaarden van dit
aanbod werd voldaan. Deze bon dient binnen de 4 maanden na vervaldatum
teruggestuurd te worden. Niet cumuleerbaar met andere promoties. Directe
korting aan de kassa.
V.U.: Bram Nelissen, Vandemoortele Lipids nv
(0414.062.415), p/a Moutstraat 64, 9000 Gent.
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Natuurlijk lekker, met Alpro soya
Bakken & Braden* in de keuken.
*Product met 75% vet

