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Marea Britanie va părăsi UE
pe 31 octombrie

Marea Britanie va părăsi Uniunea
Europeană pe 31 octombrie - sperăm că
vom pleca cu un acord, a declarat luni
ministrul britanic de Finanţe, Sajid Javid,
potrivit Reuters. “Sperăm să plecăm cu o
înţelegere. Dacă nu putem încheia o
înţelegere, cred că este important să
plecăm în orice mod şi plecăm fără acord.
Nu este perfect, dar este potrivit să
plecăm pe 31”, a declarat Javid pentru
postul de televiziune ITV. Javid a refuzat
în mod repetat să spună modul în care
guvernul ar putea furniza Brexit dacă nu
există nicio înţelegere dat fiind că există o
lege care cere primului ministru să
întârzie Brexit-ul într-un astfel de
scenariu. „Legislaţia pe care parlamentul
a adoptat-o   a făcut lucrurile mai dificile,
dar suntem convinşi că propria noastră
politică este complet neschimbată și vom
pleca pe 31 octombrie”, a spus Sajid
Javid. La începutul lunii septembrie,
partidele de opoziţie, susţinute de un grup
de rebeli din formaţiunea condusă de
premierul Boris Johnson, au reuşit să
adopte în Parlament o lege care obligă
Guvernul de la Londra să ceară o
amânare a procedurii Brexit, în cazul în
care până pe data de 19 octombrie nu
este aprobat un acord, ori dacă nu se
obţine acceptul Parlamentului pentru
ieşirea fără acord din Blocul comunitar.
De asemenea, Boris Johnson a afirmat în
mai multe că Marea Britanie va părăsi
Uniunea Europeană pe 31 octombrie anul
acesta, chiar şi fără vreun acord.

Occidentul trebuie să
renunţe la ataca Europa de
Est

Ungaria va rămâne membră a Uniunii
Europene, dar ţările est şi vest-europene
trebuie să depăşească disensiunile şi să
ajungă la un compromis privind viitorul
Blocului comunitar, afirmă premierul
ungar Viktor Orban. “Suntem un membru
al Uniunii Europene şi vom rămâne
membru al Uniunii”, a declarat Viktor
Orban la congresul partidului Fidesz,
unde a fost reales în funcția de
preşedinte al formaţiunii. “Dar acestea
sunt ţara noastră, casa noastră şi viaţa
noastră, astfel că nimeni în afară de
cetăţenii maghiari nu poate lua decizii în
locul nostru”, a spus Orban. Liderul de la
Budapesta a pledat pentru identificarea
unui “compromis” între Europa
Occidentală şi Europa de Est. “Chiar
dacă jumătăţile vestică şi estică ale
Uniunii Europene urmează în mod clar
drumuri diferite şi au valori diferite, pot fi
formate moduri de a convieţui”, a subliniat
Viktor Orban. Premierul Ungariei a
îndemnat “cealaltă parte” să renunţe la
ceea ce el a numit atacurile directe
asupra guvernelor din ţările central şi est-
europene. “Noi nu trimitem activişti politici
plătiţi, astfel că ei trebuie să îşi ia
activiştii din Europa Centrală. Trebuie să
renunţe la acţiunile sub acoperire
împotriva guvernelor central-europene.
Bugetul Uniunii Europene nu trebuie să
fie folosit pentru finanţarea echipelor şi
presei favorizate de liberali şi de imigranţi
pentru atingerea propriilor obiective. Dacă
vrem cu adevărat să menţinem o Europă
unită, trebuie să renunţăm la aceste
practici”, a insistat premirul Orban.

Pe scurt.

Administraţia Trump a reluat
ancheta privind e-mailurile a zeci de
oficiali actuali şi foşti înalţi funcţionari
ai Departamentului de Stat, care au
trimis mesaje către e-mailul privat al
fostului secretar de stat american
Hillary Clinton în 2016, potrivit The
Washington Post. Până la 130 de
oficiali au fost contactaţi în ultimele
săptămâni de investigatorii
Departamentului de Stat - o listă care
include funcţionari înalţi care i-au
raportat direct lui Clinton, precum şi
alţii de nivel inferior ale căror e-mailuri
au fost, la un moment dat, trimise în
caseta sa, a declarat actuali şi foşti
oficiali ai Departamentului de Stat. Cei
vizaţi au fost anunţaţi că e-mailurile
trimise în urmă cu ani au fost
clasificate retroactiv şi constituie acum
potenţiale încălcări de securitate,
potrivit unor scrisori analizate de

cotidianul The Washington Post. În
aproape toate cazurile, informaţiile
potenţial sensibile, acum catalogate
drept „clasificate”, au fost trimise în
inbox-ul nesecurizat al lui Clinton.
Anchetatorii departamentului de stat
au început să ia legătura cu foştii
oficiali în urmă cu 18 luni, după
alegerea preşedintelui Trump, după
care au părut să renunţe înainte de
ridicarea acestei probleme în august,
au anunţat oficialii. Înalţi oficiali ai
Departamentului de Stat au spus că
urmează protocolul standard într-o
anchetă care a început în ultimele zile
ale administraţiei Obama şi este
aproape de finalizare. „Acest lucru nu
are nicio legătură cu cine se află la
Casa Albă”, a declarat un înalt
responsabil al Departamentului de
Stat, care a vorbit sub condiţia
anonimatului. „Este vorba despre

timpul necesar pentru a parcurge
milioane de e-mailuri, care este de
aprox. trei ani şi jumătate”, a adăugat
acesta. Scandalul emailurilor a
izbucnit în martie 2015, când s-a
dezvăluit că Hillary Clinton a folosit
doar un server privat în timp ce era
secretar de Stat, în locul unui cont
guvernamental, situaţie care i-ar fi
permis să evite monitorizarea
comunicaţiilor oficiale. Retroactiv,
Departamentul de Stat a stabilit că mii
de emaluri aveau caracter de
informaţii clasificate. Republicanii au
condamnat în mod repetat folosirea
exclusivă a e-mailul personal de către
Clinton pe când era secretar de Stat.
FBI nu a recomandat însă punerea
sub acuzare a fostului secretar de
Stat Hillary Clinton, în cazul utilizării
mailului şi gestionării informaţiilor
clasificate.
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Congresul SUA cere acces la discuţiile lui Trump cu Putin
Acțiune și reacțiune

Preşedintele Comisiei pentru Informaţii din Camera
Reprezentanţilor, democratul Adam Schiff, a declarat că
membrii Congresului Statelor Unite sunt hotărâţi să obţină
acces la conversaţiile dintre preşedintele ţării, Donald
Trump şi omologul său rus, Vladimir Putin, potrivit Reuters.

De asemenea, Schiff a declarat că membrii
Congresului doresc să afle şi ce a discutat liderul de la
Washington cu alţi lideri ai lumii. Dorinţa acestora vine în
contextul în care există voci care susţin că preşedintele
american a pus în pericol siguranţa naţională, în urma
publicării discuţiilor acestuia cu preşedintele Ucrainei,
Volodimir Zelenski, în cadrul cărora liderul de la Casa Albă
îi solicita omologului său investigarea fostului
vicepreşedinte Joseph Biden. „Cred că nevoia primordială
este protejarea securităţii SUA. Şi trebuie să vedem dacă
în cadrul discuţiilor cu alţi lideri ai lumii, mai ales în cele cu

Putin, preşedintele ne-a pus în pericol securitatea, crezând
că asemenea fapte i-ar aduce beneficii în campania
electorală”, a spus Schiff.

Donald Trump este suspectat că ar fi cerut Ucrainei
investigarea fostului vicepreşedinte Joseph Biden, favorit
pentru a deveni candidatul Partidului Democrat la funcţia
de preşedinte al SUA. “Dacă recentele informaţii apărute
în presă sunt adevărate, înseamnă că preşedintele a
discutat cu un lider străin despre investigaţii care să îl
vizeze pe un adversar politic în scrutinul din SUA. Aceasta
este definiţia abuzului de putere în mod corupt”, se arată în
scrisoare.

Nancy Pelosi, preşedintele Camerei Reprezentanţilor
din SUA, a anunţat lansarea unei investigaţii parlamentare
care ar putea conduce la iniţierea procedurii demiterii
preşedintelui Donald Trump.


