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Măsuri UE pentru protecția
activiştilor pentru integritate

Consiliul Uniunii Europene a adoptat, luni,
noi reglementări, în vigoare din anul 2021,
privind protejarea activiştilor pentru integritate,
urmând să fie create structuri speciale de
raportare a abuzurilor atât în sectorul de stat,
cât şi în mediul privat.

Conform noilor reglementări, vor fi create
structuri speciale pentru raportarea eventualelor
abuzuri atât în cadrul organizaţiilor, publice ori
private, cât şi către autorităţile publice.
Mecanismele vor conferi un grad ridicat de
protecţie pentru activiştii de integritate -
persoanele care expun oficial comportamente
ilegale.

“Uniunea Europeană le va garanta un nivel
ridicat de protecţie activiştilor pentru integritate
în domenii precum achiziţiile publice, serviciile
financiare, actele de spălare de bani, siguranţa
produselor şi transporturilor, securitatea
nucleară, sănătatea publică, protecţia datelor şi
consumatorilor”, se arată într-un comunicat al
Consiliului UE.

O problematică a democraţiei
europene

Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei,
Szijjártó Péter, a declarat, luni, la Arad, că este
revoltător modul în care au fost respinse
propunerile de comisari europeni făcute de
România şi Ungaria, și că decizia a fost luată
din motive politice. „Consider că este revoltător
ceea ce s-a întâmplat cu candidatul pentru
comisar european şi din România şi din
Ungaria. Este o problematică a democraţiei
europene ceea ce s-a întâmplat în săptămânile
trecute. Guvernul României a avut dreptul de a
numi un comisar şi este absolut clar că acest
refuz s-a făcut din motive politice“, a declarat
ministrul. Szijjártó Péter s-a aflat luni în trecere
prin Arad. El a aterizat pe aeroportul local
pentru a se deplasa, pe autostrada pan-
europeană, într-o localitate din estul Ungariei, și
a fost întâmpinat de către liderul UDMR,
Kelemen Hunor.

Fostul premier austriac, noul
premier austriac

Şeful Partidului Poporului (OeVP), fostul
prim-ministru austriac Sebastian Kurz, a cărui
formaţiune s-a plasat pe primul loc în alegerile
anticipate de la 29 septembrie, a fost mandatat
oficial luni de preşedintele austriac Alexander
Van der Bellen cu formarea noului guvern, însă
negocierile se anunţă dificile. „Voi începe în
această săptămână discuţii cu toţi liderii
partidelor reprezentate în parlament“, a declarat
Kurz, menţionând ca priorităţi înfruntarea
actualei nefaste conjuncturi economice,
reducerea impozitelor, lupta împotriva imigraţiei
ilegale şi a încălzirii climatice. După discuţiile cu
responsabilii diferitelor partide, Kurz urmează
să-i comunice preşedintelui formaţiunea cu care
intenţionează să guverneze. Sebastian Kurz, în
vârstă de 33 de ani, s-a aflat la putere timp de
18 luni împreună cu FPOe, înainte ca un
scandal de corupţie în care a fost implicată
această formaţiune să pună capăt prematur
guvernării sale.Analiștii politici spun că
Sebastian Kurz s-ar putea îndrepta spre coaliţia
tradiţională cu social-democraţii sau spre o
alianţă inedită cu Verzii, mari câştigători ai
scrutinului, cu un plus de 10 puncte faţă de
precedentele alegeri. Liderul Verzilor, Werner
Kogler, a avertizat că va intra într-o alianţă cu
şeful conservatorilor numai dacă acesta va
opera o schimbare politică radicală, cu
angajamente concrete în probleme de mediu.

Pe scurt.

Premierul britanic Boris Johnson
a cerut luni Uniunii Europene să îi
transmită în detaliu ce îngrijorări are
în legătură cu Brexitul şi a subliniat că
el deja a făcut un ‘’mare compromis’’
pentru a încheia un nou acord cu
Bruxellesul, transmite Reuters. 
Aflat într-o vizită la un spital din
apropierea Londrei, Johnson a
declarat că a făcut o ofertă foarte
generoasă, corectă şi rezonabilă. ‘’Ce
am dori să auzim acum de la voi
(Uniunea Europeană) este la ce vă
gândiţi. Dacă aveţi probleme cu
propunerile pe care le-am prezentat,
atunci hai să le detaliem şi să le
discutăm. Problema este care sunt
obiecţiile UE la asta, care este
sugestia UE? Nu am auzit detalii de la

ei (Uniunea Europeană) despre ce
probleme cred ei că există’’, a spus
şeful guvernului britanic.

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 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.
Această ofertă a fost prezentată de
Boris Johnson ca fiind singura
alternativă la un Brexit fără acord la
31 octombrie.

Premierul
britanic cere

răspunsul UE la
alternativa sa
la un Brexit
fără acord

SUA își retrage militarii de la graniţa Turciei cu Siria
Trupele americane localizate la

graniţa Turciei cu Siria au început, luni
dimineaţă, retragerea ca urmare a
deciziei SUA de a nu se implica în
operaţiunea militară condusă de
Ankara în nord-estul statului sirian.

UE a avertizat luni împotriva
operaţiunii care urmează să fie
lansată de Turcia împotriva kurzilor
din nordul Siria, după ce SUA au
decis retragerea trupelor americane
din regiune. “În contextul declaraţiilor
făcute de Turcia şi SUA, privind
evoluția situaţiei, putem afirma că, în
timp ce recunoaştem că îngrijorarea
Turciei este legitimă, UE a spus de la
bun început că o soluţie de durată nu
poate fi atinsă prin mijloace militare”,
a declarat o purtătoare de cuvânt.

Recep Tayyip Erdogan a declarat
sâmbătă că ţara sa va lansa o
operaţiune militară în nord-estul Siriei,
după ce a acuzat SUA că nu iau
suficiente măsuri pentru a-i îndepărta
pe luptătorii kurzi din Siria de la
graniţa cu Turcia. În acest context,
SUA au anunţat că nu vor să fie
implicate în operaţiunea militară
pornită de Turcia.

Militanţii kurzi din Siria acuză
SUA de eşecul demonstrat în
îndeplinirea angajamentelor asumate
faţă de aliaţii lor, în lupta împotriva
Statului Islamic, aceasta reprezentând
o schimbare majoră în politica externă
a Washingtonului. În SUA,
Republicanii şi Democraţii au avertizat
asupra pericolului unui atac în regiune

ce ar putea conduce către un
„masacru” împotriva kurzilor. Temerile
kurzilor sirieni vin ca urmare a
anunţului făcut de oficialii de la
Ankara de a iniţia o operaţiune
militară în zona de nord-est a Siriei.
Populaţia kurdă este văzută de către
Turcia ca principal inamic împotriva
unităţii sale naţionale, aceştia
confruntându-se în numeroase
rânduri. „Forţele americane nu şi-au
îndeplinit angajamentele lor şi şi-au
retras trupele localizate de-a lungul
graniţei cu Turcia”; „Operaţiunea
militară turcă din nord-estul Siriei va
avea un imens efect negativ asupra
războiului nostru cu Statul Islamic”, au
comunicat reprezentanţi ai Forţelor
Democratice Siriene. 


