
Oficiali guvernamentali de rang înalt de la Londra au
declarat pentru publicaţia The Sunday Times că Boris
Johnson va refuza să demisioneze dacă Parlamentul îi va
retrage încrederea pentru a evita ieşirea Marii Britanii din
UE fără niciun acord Brexit pe 31 octombrie, situaţie care
va conduce la o criză constituţională fără precedent.

Boris Johnson intenţionează să rămână la Biroul din
Downing Street 10 şi o va provoca pe regina Elizabeth a II-
a să îl demită. „Până nu vine poliţia la Biroul din Downing
Street 10 cu un mandat pentru arestarea premierului, acesta
nu va pleca de acolo”, a declarat un oficial de rang înalt din
Guvernul de la Londra. Ultima dată când un monarh britanic
a dispus demiterea unui prim-ministru a fost în anul 1834.

Marea Britanie riscă să ajungă într-o situaţie de criză
fără precedent dacă Guvernul Boris Johnson nu va ajunge
la un acord cu UE privind Brexit. Premierul Boris Johnson a
semnalat public că va retrage Marea Britanie din UE pe 31
octombrie, cu ori fără un acord Brexit, dar Parlamentul a
adoptat o lege prin care interzice producerea unui Brexit fără
acord.

Documente prezentate unei instanţe judiciare arată că,
în pofida declaraţiilor publice făcute de premierul
Boris Johnson, Guvernul de la Londra intenţionează
să ceară amânarea retragerii Marii Britanii din UE
dacă nu se ajunge la un acord pe tema Brexit.
Consilierii juridici ai Guvernului au transmis unei
instanţe din Scoţia că va fi aplicată Legea Benn, care
prevede amânarea retragerii Marii Britanii din UE
dacă nu se ajunge la un acord formal privind Brexit.
Conform documentelor, citate de postul Sky News şi
de publicaţiile The Independent şi scotsman.com,
Guvernul Boris Johnson va solicita amânarea Brexit
dacă nu se ajunge la niciun acord cu UE până pe 19
octombrie.

Conţinutul documentelor intră în contradicţie cu
poziţia publică a premierului Boris Johnson, care a
afirmat în mai multe rânduri că va retrage Marea

Britanie din UE pe 31 octombrie, cu ori fără un acord Brexit.
Camera Comunelor a adoptat o lege (numită Legea Benn)
prin care blochează producerea Brexitului fără acord.

Premierul Boris Johnson speră să îi convingă pe liderii
UE să accepte noile sale propuneri privind Brexit. Boris
Johnson a formulat propuneri generale privind frontiera
dintre provincia britanică Irlanda de Nord şi Irlanda, pledând

pentru o perioadă de tranziţie limitată şi anunţând că
aşteaptă compromisuri din partea UE. „Compromisul
propus de noi elimină aşa-numitele garanţii din fostul Acord
de retragere din UE. (...) Aceste propuneri respectă decizia
luată de poporul britanic în sensul ieşirii din UE, abordând
pragmatic consecinţele acestei decizii asupra Irlandei de
Nord şi Irlandei. Propunerile oferă menţinerea alinierii la
reglementările comunitare pentru o perioadă îndelungată
pe toată Insula Irlanda după încheierea perioadei de
tranziţie, atât timp cât acceptă locuitorii din Irlanda de Nord.
Propunerile furnizează soluţia unui Brexit concret în care
politicile comerciale britanice sunt în totalitate sub controlul
Marii Britanii de la început. Măsurile asigură că frontiera
dintre Irlanda de Nord şi Irlanda va rămâne deschisă,
permiţând protejarea prevederilor Acordului din Vinerea
Mare”, a afirmat Boris Johnson într-o scrisoare trimisă
preşedintelui în funcţie al Comisiei Europene, Jean-Claude
Juncker.

UE a reacţionat cu reticenţă la noile propuneri formulate
de Guvernul de la Londra şi a anunţat că le va analiza în
profunzime.

Boris Johnson nu pleacă de la guvern fără mandat de arestare
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Crime în serie în Austria
Crime în serie în Austria, într-o celebră

staţiune de schi - cinci persoane au fost ucise, în
urma unei decepţii în dragoste. Poliţia austriacă
investighează moartea suspectă a cinci
persoane în staţiunea de schi Kitzbuehel din
regiunea Tirol, situată în vestul Austriei, a
informat duminică poliţia regională, care a
anunțat și reținerea suspectului principal. Presa
locală, citând informaţiile oferite de poliţie, a
comunicat că făptaşul era un bărbat de 25 de ani
care a intrat în casa familiei fostei sale iubite şi a
împuşcat cinci persoane - tânăra şi noul ei iubit,
precum şi pe părinţii şi fratele ei. Ulterior,
bărbatul a mers la poliţie şi a mărturisit crimele,
relatează presa locală.

Protestele din Hong Kong
continuă 

Zeci de mii de oameni au mărşăluit
duminică prin centrul Hong Kong-ului purtând
măşti de faţă, sfidând astfel o lege care le
interzice purtarea acestora, ce datează din
epoca colonială, în care erau pedepsiţi cu un an
de închisoare pentru că îşi ascundeau feţele.
„Legea anti-mască pur şi simplu ne alimentează
furia. Și mai mulţi vor ieşi pe stradă”, a spus Lee,
un student care purta mască. „Nu ne este frică
de noua lege, vom continua să luptăm. Vom
lupta pentru dreptate. Am pus masca pentru a
spune Guvernului că nu mă tem de tiranie”, a
adăugat acesta. Poliţia din Hong Kong a utilzat
gaze lacrimogene duminică în timp ce
protestatarii au sfidat legea anti-mască şi au
mărșăluit purtând măşti prin oraşul controlat de
China, au spus martorii. Mii de persoane au
participat și vineri la manifestaţiile spontane,
desfăşurate în Hong Kong, după ce şefa
Executivului, Carrie Lam, a anunţat că va adopta
o lege care să le interzică protestatarilor să
poarte măşti în timpul protestelor.

Pe scurt.

Ministrul german de Interne
Horst Seehofer a atras duminică
atenţia că numărul de refugiaţi în
creştere din insulele greceşti indică
faptul că ar putea exista un aflux şi
mare de migranţi spre Europa decât
în 2015, relatează DPA. Comentariile
sale vin la scurt timp după vizitele pe
care le-a efectuat în Turcia şi Grecia
pentru a aborda tensiunile privind
migraţia, în contextul în care Atena a
atras atenţia luna trecută asupra
creşterii ritmului sosirilor de migranţi
din Turcia în Grecia. Seehofer a
cerut o mai mare solidaritate de la
partenerii din UE pentru a rezolva

chestiunea migraţiei, conform unor
comentarii pentru ziarul german Bild
am Sonntag. “Trebuie să ne ajutăm
mai mult partenerii noştri europeni
pentru a controla graniţele externe
ale UE. I-am lăsat singuri prea mult
timp”, a spus el. “Dacă nu vom face
asta, vom asista la un val de
refugiaţi ca în 2015 - poate la un val
chiar mai mare decât în urmă cu
patru ani”, a mai afirmat ministrul
german de interne. 

Mulţi migranţi încearcă să
folosească o rută de pe coastele
turceşti ale Mării Egee pentru a
ajunge în insulele greceşti, ca

poartă de intrare în Europa. Ankara
a fost de acord să îi împiedice pe
migranţi să ajungă în blocul
comunitar, în baza unei înţelegeri
din 2016 prin care UE a promis şase
miliarde de euro pentru a-i sprijini pe
refugiaţi în Turcia. Germania a
acceptat peste un milion de refugiaţi
în 2015 şi 2016, dar cifrele au
scăzut de la un an la altul de atunci.
Seehofer a mai declarat că va lucra
cu viitoarea şefă a Comisiei
Europene, Ursula von der Leyen,
“pentru a face tot posibilul să
împiedicăm repetarea” situaţiei din
trecut.

Germania a
început să se

teamă de
valul uriaș de

migranți Ministrul german
de Interne Horst

Seehofer

Brexit. 31 octombrie se apropie


