
Candidata franceză la Comisia Europeană,
Sylvie Goulard, a exclus marţi o demisie
automată din executivul european dacă va fi
pusă sub acuzare în dosarul privind locuri de
muncă fictive ca asistenţi pentru
europarlamentari din Mişcarea Democrată
Franceză (MoDem), potrivit unui document
consultat de AFP. “Dacă voi fi confruntată cu
decizii judiciare, cum ar fi punerea sub acuzare,
mă voi întreba dacă pot să continui să-mi exercit
în mod eficient mandatul”, notează Goulard în
acest document, în care răspunde unor întrebări
scrise ale europarlamentarilor însărcinaţi să-i
valideze candidatura, după o audiere considerată
insuficientă. “Mă voi consulta apoi, conform
codului de conduită al Comisiei, cu preşedinta
(Comisiei Europene, Ursula von der Leyen) cu
privire la măsurile ce trebuie luate”, a adăugat ea.

Sylvie Goulard, desemnată de preşedintele
francez Emmanuel Macron, precizează de
asemenea că “se angajează să demisioneze”
doar în cazul în care ar fi “condamnată printr-o
decizie definitivă pentru o infracţiune ce ţine de
exercitarea unei funcţii publice”. Goulard a
răspuns astfel la o întrebare a unor
europarlamentari care îi cereau să răspundă cu
“da” sau “nu” dacă intenţionează să demisioneze
în caz de punere sub acuzare. Ea este vizată de

o anchetă judiciară în Franţa, într-un dosar cu
locuri de muncă presupus fictive pentru
europarlamentari din MoDem, anchetă ce a
constrâns-o să demisioneze din guvernul francez
în iunie 2017. Oficiul European de Luptă
Antifraudă (OLAF) a demarat la rândul său o
anchetă pentru aceleaşi fapte. Sylvie Goulard,
care vizează portofoliul de comisar pentru Piaţa
Internă, a rambursat deja 45.000 de euro după o
anchetă internă a Parlamentului European, sumă
ce corespunde cu opt luni de salariu pentru unul
dintre asistenţii săi, pentru care ea nu a putut
furniza nicio “dovadă de lucru”.

După retragerea trupelor SUA de la frontiera turco-siriană
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Boris Johnson, acuzat că
afectează viitorul Europei

Premierul Boris Johnson afectează viitorul
Europei şi al Marii Britanii, a acuzat marţi Donald
Tusk, preşedintele în exerciţiu al Consiliului
European, referindu-se la criza politică generată de
Brexit. “Boris Johnson, miza nu este câştigarea
vreunui joc stupid de atribuire a vinei. Miza este
viitorul Europei şi al Marii Britanii, precum şi
securitatea şi interesele cetăţenilor noştri. Nu vreţi
acord, nu vreţi amânarea Brexit, nu vreţi anularea
Brexit, spre ce vă îndreptaţi?”, a declarat Donald
Tusk prin Twitter.

La rândul său, cancelarul Germaniei, Angela
Merkel, l-a avertizat marţi pe premierul britanic
Boris Johnson că un acord asupra Brexit-ului se
anunţă ‘’extrem de improbabil’’ în lipsa unor noi
propuneri din partea Londrei cu privire la Irlanda, a
afirmat o sursă din cancelaria prim-ministrului
Regatului Unit). Convorbirea telefonică între cei doi
lideri a avut loc în timp ce la Bruxelles se
desfăşoară negocieri dificile pe marginea unui
proiect prezentat miercurea trecută de Johnson,
pentru a evita un Brexit fără acord la 31 octombrie.

Români, arestați în Franța
pentru trafic de persoane

Autorităţile din Nancy au anunţat luni că au
destructurat o reţea de prostituţie formată din
români, atât proxeneții, cât și prostituatele
provenind din aceeași localitate din România. Nouă
dintre membrii rețelei, cetăţeni români, au fost
inculpaţi pentru participare la această grupare de
crimă organizată, informează site-ul ici-c-nancy.fr.
„Activitatea itinerantă” s-a desfăşurat în mai multe
localităţi, unde rețeaua plasa pe internet anunțuri
pentru servicii de ordin sexual contra cost,
începând din octombrie 2017, potrivit procurorilor
Curţii Interregionale Specializate de la Nancy. Opt
dintre suspecţi au fost arestaţi, iar unul este sub
control judiciar. Reţeaua fost destructurată în urma
unei operaţiuni în localităţile Rouen, Besancon,
Tours, Le Mans, Le Havre şi Mulhouse. Suspecţii
au fost puşi sub acuzare pentru prostituţie
organizată, trafic de persoane şi spălare de bani.

Pe scurt.

Londra a avertizat marţi Ankara în
legătură cu riscul unei acţiuni
unilaterale în nordul Siriei, după ce
SUA au început să-şi retragă trupele
de la frontiera turco-siriană. „Am
transmis în mod clar Turciei că trebuie
să evite o acţiune militară unilaterală,
întrucât aceasta ar destabiliza
regiunea şi ar periclita eforturile de
consolidare a înfrângerii durabile a
DAESH (acronimul în arabă pentru
Statul Islamic - n.r.)’“, a declarat
Andrew Murrison, secretar de stat în
Ministerul de Externe de la Londra.
De asemenea, reprezentantul
Regatului Unit a precizat că ţara sa se
distanţează de afirmaţia preşedintelui
american Donald Trump conform
căreia Londra a fost încântată de
decizia SUA de a-şi retrage trupele
din Siria. Turcia a trimis militari şi
vehicule armate în oraşele Sanliurfa şi

Kilis, aflate la graniţa cu Siria.
Unităţile au fost mobilizate pentru a
întări posturile militare ale Turciei de-a
lungul graniţei cu Siria.

În urma unei convorbiri telefonice
între preşedinţii american şi turc,
Donald Trump şi Recep Tayyip
Erdogan, Casa Albă a provocat o
surpriză duminică seara anunţând
retragerea forţelor americane care
staţionează în nordul Siriei, justificând
această decizie prin faptul că Turcia
se pregăteşte de efectuarea
‘’operaţiunii sale planificate de mult
timp’’ împotriva miliţiilor kurde siriene
Unităţile de Protecţie a Poporului
(YPG). Forţele americane s-au retras
de luni dimineaţă de pe poziţii-cheie
în Ras al-Ain şi Tal Abyad, în nord-
estul Siriei, spre o bază militară
situată între cele două sectoare,
potrivit Observatorului Sirian pentru

Drepturile Omului (OSDO). Ankara
consideră YPG drept filiala siriană a
Partidului Muncitorilor din Kurdistan
(PKK), desemnată ca organizaţie
‘’teroristă’’ de Ankara, Washington şi
UE.

SIRIA „VA RIPOSTA LA
OFENSIVA MILITARĂ A TURCIEI“

Administraţia Bashar al-Assad a
avertizat, marţi, Turcia că nu va
permite atacarea teritoriului sirian,
cerându-le grupurilor insurgente kurde
să se alăture serviciilor de securitate
siriene. “Vom apăra teritoriul sirian și
nu vom accepta ocuparea teritoriului
sirian”, a declarat Faisal al-Miqdad,
adjunct al ministrului sirian de
Externe, citat de cotidianul Al-Watan.
Oficialul sirian a îndemnat grupurile
insurgente kurde să “nu se arunce
singure în groapă”, ci să se alieze cu
armata siriană în conflictul cu Turcia.
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Propusă de Macron pentru funcția de comisar pentru Piaţa Internă

Candidata franceză la CE nu ar demisiona nici pusă sub acuzare
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anchetă judiciară
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Antifraudă, ambele
asupra unui dosar
cu angajări fictive


