
Londra a prezentat Uniunii Europene o propunere
constructivă privind Brexitul şi acum doreşte să
negocieze cu blocul comunitar detaliile pentru
ajungerea la un nou acord de ieşire, a afirmat joi
ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay.
‘’Suntem concentraţi pe obţinerea unui acord pentru că
noi credem că aceasta este cea mai bună cale de a
avansa. Acestea sunt propuneri serioase şi în mod
evident trebuie să avem o negociere cu UE’’, a spus
Barclay. Întrebat despre o posibilă amânare a Brexitului,
oficialul britanic a afirmat că pentru aceasta va fi
nevoie de consimţământul tuturor celorlalte 27 de
state membre ale UE. ‘’Riscul absenţei unui acord
este, în mod clar, mult mai puţin favorabil decât
ieşirea într-o manieră ordonată şi dacă nu există
niciun acord atunci evident va fi nevoie de
introducerea controalelor de către guvernul
irlandez’’, a subliniat ministrul britanic. Într-o
intervenţie la postul de radio LBC, Stephen
Barclay a menţionat că propunerile Londrei au
fost salutate de UE. ‘’Răspunsul din partea
Bruxellesului a fost că a salutat propunerile. Pe
de altă parte, Franţa şi-a exprimat opoziţia faţă de
crearea unui refugiu fiscal în apropierea Uniunii
Europene. ‘„Nu doresc niciun refugiu fiscal la
porţile Europei’“, a declarat secretarul de stat

pentru afaceri europene Amelie de Montchalin. 
Premierul britanic Boris Johnson i-a scris miercuri

preşedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker,
oferindu-i ceea ce el a numit un „compromis rezonabil“
pentru modificarea acordului privind Brexit-ul în legătură
cu frontiera irlandeză. 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 va trebui să îşi dea
acordul pentru acest sistem, iar apoi va 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. Această ofertă a fost prezentată de
Boris Johnson ca fiind singura alternativă la un Brexit
fără acord la 31 octombrie.
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Rețelele sociale au
devenit principale
surse de știri

Majoritatea americanilor estimează că
reţelele sociale deţin un control prea mare
asupra informaţiilor prezentate, în contextul
în care aceste platforme au devenit
principala sursă de ştiri consultată de
numeroase persoane, conform unui studiu
publicat miercuri în urma unui sondaj
realizat de Pew Research Center. Peste
60% dintre persoanele care au participat la
un sondaj au declarat că reţelele sociale
exercită un control excesiv asupra
informaţiilor. Potrivit centrului de cercetare
american, 55% dintre adulţii din SUA îşi
obţin informaţiile ‘’deseori sau uneori’’ de pe
reţelele sociale, un procent mai mare decât
în 2018 - 47%. Studiul evidenţiază o
creștere a îngrijorării cu privire la modul în
care reţelele sociale modelează ştirile. Unii
internauţi au criticat faptul că platformele
sunt subiective. Republicanii au, în general,
o percepţie negativă faţă de reţelele de
socializare în comparaţie cu democraţii. Trei
sferturi dintre republicani cred că aceste
reţele exercită prea mult control asupra
informaţiilor, faţă de 53% dintre democraţi,
arată sondajul. Sondajul vine într-un
moment în care Facebook, de departe cea
mai populară reţea de socializare, se
pregăteşte să lanseze o nouă filă, dedicată
ştirilor în Statele Unite, ce propune
utilizatorilor săi conţinut emis de diverse
organizaţii media. Potrivit Pew, jumătate
dintre adulţii americani consultă informaţii
pe Facebook. Mai mult de un sfert
vizionează înregistrări video publicate pe
YouTube (Google), 17% accesează ştiri pe
Twitter, iar 14% apelează la Instagram
(grupul Facebook). Însă, 80% dintre
participanţii la sondaj sunt de părere că
platformele nu prezintă informaţii în acelaşi
mod din toate sursele media, iar o majoritate
covârşitoare estimează că reţelele de
socializare avantajează sursele care produc
‘’articole care captează atenţia’’.

Pe scurt.

Comisarul-desemnat al Franţei
pentru piaţa internă, Sylvie Goulard,
nu a reuşit să-i convingă miercuri pe
deputaţii din Parlamentul European,
care i-au solicitat clarificări
suplimentare, în special în privinţa
unei angajări fictive a unuia din
colaboratorii săi, înainte de a decide
asupra candidaturii. La încheierea
audierii, toate grupurile politice din
Parlamentul European, cu excepţia
colegilor săi liberali din grupul
Renew Europe, au decis să îi
adreseze noi întrebări în scris, etapă
prealabilă pentru o a doua eventuală
audiere. Deputaţii europeni, al căror
vot este indispensabil în cazul
tuturor comisarilor, nu au fost
convinşi de explicaţiile oferite în
privinţa celor două anchete al căror
obiect îl constitue - a justiţiei
franceze şi a Oficiului European de
Luptă Antifraudă (OLAF) în cazul
angajărilor fictive ale asistenţilor
eurodeputaţilor partidului Modem.
Acest dosar a determinat-o pe Sylvie
Goulard să părăsească postul de
ministru al Apărării în iunie 2017, la
doar o lună după numire.

“Dacă, în calitate de comisar,
trebuie să se supună unei proceduri
judiciare, numirea sa riscă să
afecteze întreaga Comisie. Vrem un
comisar care să se implice 100%”, a
comentat eurodeputata daneză
social-democrată Christel
Schaldemose. Alţi europarlamentari
nu au fost mulţumiţi de răspunsurile
sale pe chestiunile de fond, ca de
exemplu ecologistul finlandez Ville
Ninistö, în opinia căruia răspunsurile
franţuzoaicei au fost prea vagi.
Conform unei surse europene, noile
întrebări îi vor fi transmise vineri,
urmând ca data limită pentru a
răspunde să fie marţi. “Sunt curată”,
a susţinut Sylvie Goulard, care a
cerut parlamentarilor să respecte
prezumţia de nevinovăţie.

Rezultatul acestei audieri
marchează un nou impediment
pentru preşedinta viitorului executiv
european, germana Ursula von der
Leyen, care va prelua oficial funcţia
pe 1 noiembrie şi a cărei echipă
întâmpină probleme în a-i convinge
pe parlamentarii europeni care îi
audiază pe candidaţii statelor

membre la posturile de comisari
până pe 8 octombrie. Doi dintre
aceştia, românca Rovana Plumb şi
un ungur, şi-au văzut candidaturile
respinse înainte de a fi audiaţi.

Mai mulţi eurodeputaţi au atras
atenţia asupra unor probleme de
natură etică, ridicate de anchetele în
care este implicată Goulard. Alţii au
afirmat că nu înţeleg cum poate
pretinde să fie comisar după ce a
demisionat din guvernul francez din
aceleaşi motive. Goulard a fost
chestionată, de asemenea, în
legătură cu activitatea de consultant
cu venituri lunare de peste 10.000 de
euro pentru think tankul american
Berggruen Institute, în perioada
octombrie 2013 - ianuarie 2016,
când era deputat în Parlamentul
European. „A fost legal totul“, a spus
Goulard. „Cerem un comportament
exemplar sau deasupra mediei
pentru un comisar european şi în
cazul acesta este clar că nu există
un astfel de comportament“, a
comentat eurodeputatul belgian
Marc Botenga, membru al Stângii
Unite Europene.

Comisarul
Franţei pentru
piaţa internă a
picat la prima
audiere în PE 

Londra așteaptă răspunsul UE la noua sa propunere

Sylvie Goulard


