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De ce grațiază Japonia
600.000 de condamnați

Guvernul japonez intenţionează să
graţieze un număr de aproximativ 600.000
de persoane condamnate pentru
infracţiuni minore, măsura ce ar urma să
fie luată cu ocazia ceremoniei de urcare
pe tron a împăratului Naruhito, programată
pe 22 octombrie, a scris cotidianul
Mainichi Shimbun de miercuri, citând
surse guvernamentale neidentificate.
Persoanelor graţiate le vor fi ridicate
interdicţiile de exercitare a unor drepturi,
afirmă cotidianul. În Japonia, persoanelor
condamnate şi amendate li se interzice,
timp de 5 ani, să obţină licenţe de medici,
asistente medicale sau în alte câteva
profesii. Întrebat despre planurile de
amnistie, şeful Secretariatului general al
guvernului, Yoshihide Suga le-a declarat
reporterilor: „Analizăm în prezent
problema cu atenţie. Mă abţin de la a
comenta cu privire la detalii“. 
În 1990, cu ocazia ceremoniei de la urcare
pe tron a fostului împărat Akihito, au fost
graţiate 2,5 milioane de persoane
condamnate. Akihito este primul monarh
japonez care a abdicat, în aprilie 2019

Premierul britanic își
dezvăluie asul din mânecă

Prim-ministrul britanic Boris Johnson,
a cărui familie este la fel de divizată în
privinţa Brexit-ului ca şi numeroase altele,
a dezvăluit miercuri ceea ce a numit a fi
„asul său din mânecă“, și anume faptul că
mama sa a votat pentru ieşirea din
Uniunea Europeană la referendumul din
2016. „Voi cita autoritatea supremă în
familia mea - mama mea, şi, apropo,
pentru analiştii pasionaţi de diviziunile din
familia mea pe temele UE, vreau să ştiţi
că am păstrat asul în mânecă - mama mea
a votat ‘Leave’“, a spus Boris Johnson la
conferinţa anuală a Partidului Conservator,
desfăşurată la Manchester. Mama lui Boris
Johnson, Charlotte Fawcett, este o
pictoriţă cunoscută, ajunsă acum la vârsta
de 77 de ani. Presa britanică urmăreşte cu
aviditate diviziunile din sânul familiei
Johnson legate de Brexit. În urmă cu doar
o lună, Boris Johnson a trebuit să facă
faţă momentului umilitor al demisiei
fratelui său mai tânăr, Jo Johnson. Acesta
a renunţat la funcţiile de secretar de stat şi
de parlamentar, invocând un conflict între
loialitatea familială şi interesul naţional,
după ce în 2016 votase pentru rămânerea
Marii Britanii în UE. Sora celor doi,
Rachel, o jurnalistă în vârstă de 53 de ani,
este o militantă proeuropeană. Tatăl
fraţilor Johnson, Stanley, în vârstă de 79
de ani, a fost unul din primii funcţionari
britanici la Bruxelles, membru al
Parlamentului European şi al Comisiei.
Anti-Brexit în 2016, el şi-a schimbat brusc
opinia cu 180 de grade un an mai târziu.
Stanley Johnson a apărut într-un show de
tele-realitate şi aventură intitulat ‘I’m a
Celebrity... Get Me Out of Here!’ (‘Sunt o
celebritate... Scoateţi-mă de aici!’).
Inspirat de această emisiune, Boris
Johnson a făcut miercuri deliciul asistenţei
şi cu următoarea comparaţie: „Dacă
Parlamentul ar fi un reality-show de
televiziune, noi toţi am fi fost eliminaţi din
junglă până acum. Dar, cel puţin, l-am fi
putut vedea pe speaker (preşedintele
Camerei Comunelor, John Bercow - n.
red.) obligat să mânânce un testicul de
cangur“.

Pe scurt.

[Premierul britanic Boris Johnson
i-a scris miercuri preşedintelui
Comisiei Europene, Jean-Claude
Juncker, oferindu-i ceea ce el
numeşte un “compromis rezonabil”
pentru modificarea acordului privind
Brexit-ul în legătură cu frontiera
irlandeză. În scrisoarea către Juncker,
Johnson spune că vrea să înlocuiască
aşa-numita “plasă de siguranţă”
convenită, care urmăreşte să
garanteze o graniţă irlandeză
deschisă, cu aranjamente vamale
alternative. El afirmă că acum ambele
părţi “trebuie să vadă dacă există
suficientă disponibilitate pentru
compromis” pentru a obţine un acord
până la 31 octombrie, când, conform
promisiunii sale, Marea Britanie va
părăsi blocul comunitar cu sau fără
acord. Propunerea Marea Britanii
abordează “pragmatic” impactul
Brexit-ului asupra Irlandei de Nord,
care va părăsi UE cu restul Regatului
Unit, şi asupra Irlandei, stat membru
al UE, mai declară Johnson. “Sper că
aceste propuneri vor putea oferi acum

baza pentru negocieri rapide spre o
soluţie”, îi mai transmite premierul
britanic lui Juncker. Concret, noul plan
propus de Marea Britanie prevede ca
Irlanda de Nord să aparţină aceleiaşi
zone vamale ca Marea Britanie, dar
ca provincia britanică să păstreze
regulile UE pe o perioadă de tranziţie,
pentru toate bunurile, nu doar pentru
produsele agricole. Până la sfârşitul
perioadei de tranziţie după Brexit, în
decembrie 2020, parlamentul şi
executivul din Irlanda de Nord vor
trebui să îşi dea acordul pentru acest
sistem, iar apoi vor trebui să îl aprobe
la fiecare patru ani, conform
documentului. Pentru a se evita
verificările vamale, va fi introdus un
sistem de declaraţii, cu un proces
simplificat pentru micii comercianţi.

Documentul precizează că
propunerile ar garanta integritatea
pieţei unice a UE şi ar respecta
acordul de pace din Vinerea Mare din
1998 care a pus capăt a trei decenii
de conflicte sectariene în provincie.

“Este o propunere pentru un acord
care ar trebui să fie acceptabilă
pentru ambele părţi”, se mai arată în
document. Oferta prezentată miercuri
“elimină toate controalele de
reglementare pentru schimburile de
bunuri între Irlanda de Nord şi Irlanda,
garantând că reglementările pentru
bunuri în Irlanda de Nord vor rămâne
aceleaşi ca în restul UE”, a detaliat
Johnson. Controalele vamale vor fi
realizate “în mod descentralizat” cu
declaraţii electronice, existând “un
număr foarte mic de controale
efectuate în clădirile” firmelor vizate, a
mai precizat premierul. Pentru
aceasta, vor trebui stabilite “soluţii
creative”, iar procedurile vamale vor
trebui simplificate pe parcursul unei
perioade de tranziţie, în timp ce cele
două părţi “vor trebui să se angajeze
să nu mai desfăşoare niciodată
controale la frontiere”, a adăugat el.
Această ofertă a fost prezentată de
Boris Johnson ca fiind singura
alternativă la un Brexit fără acord la
31 octombrie.

Marea Britanie a lansat o
propunere de acord Brexit privind

frontiera cu Irlanda

Iese Londra din Convenţia Drepturilor Omului după Brexit?
Îngrijorări comunitare

Noul secretar general al Consiliului Europei, Marija
Pejcinovic Buric, şi-a exprimat miercuri “îngrijorarea” ca Marea
Britanie să nu renunţe la Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului dacă Brexit-ul se va concretiza. 
“Brexit-ul este o problemă foarte emoţională şi foarte naţională
pentru Marea Britanie” care afectează Uniunea Europeană în
“ansamblul său, dar din punctul de vedere al Consiliului
Europei, tot ce pot spune este că suntem îngrijoraţi de faptul
că Marea Britanie ar putea părăsi Convenţia, aşa că vom
urmări acest lucru cu atenţie”, a declarat, în prima sa
conferinţă de presă, Marija Pejcinovic Buric, care şi-a preluat
la 18 septembrie postul de la conducerea organizaţiei
paneuropene. “Nu cred că acest lucru va fi pe masa discuţiilor,
dar suntem îngrijoraţi în primul rând de faptul că Acordul din

Vinerea Mare”, care a pus capăt în 1998 în Irlanda de Nord
violenţelor de trei decenii în care se confruntau republicani
naţionalişti (catolici) şi unionişti loialişti (protestanţi), “se
bazează pe elemente provenite din Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului”, ratificată de Londra în 1951.

Premierul britanic Boris Johnson, care s-a declarat dispus la
un Brexit fără acord la 31 octombrie în cazul respingerii de
către UE a “compromisului” său al ultimei şanse pe care l-a
prezentat miercuri, a dat totuşi asigurări că Londra va
respecta procesul de pace şi acordul din Vinerea Mare. 
Însă Irlanda se teme de o recrudescenţă a violenţelor în cazul
reapariţiei unei frontiere terestre şi a controalelor între cele
două Irlande, lucru totuşi dezminţit de Johnson.


