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UE cere Marii Britanii să facă mai
multe concesii pentru un acord
Brexit

UE i-a transmis premierului britanic Boris
Johnson că trebuie să facă mai multe concesii
dacă vrea să ajungă la un acord de Brexit în
ultimul moment. După ce o sursă din Downing
Street a informat că o înţelegere este imposibilă
din cauză că Angela Merkel, cancelarul

Germaniei, a făcut
cereri
inacceptabile, UE
l-a acuzat pe
Johnson că joacă
„un joc stupid de a
da vina pe
altcineva”. „Riscul
unui Brexit fără
acord este real şi
depinde de o
decizie din partea
Guvernului Marii
Britanii, însă nu va

fi niciodată alegerea - alegerea preferată - a
UE”, a declarat preşedintele în funcţie al
Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.
Cancelarul german Angela Merkel şi
preşedintele francez Emmanuel Macron se vor
întâlni duminică la Palatul Élysée, pentru a
discuta înainte de un summit UE, care va avea
loc în perioada 17-18 octombrie. UE a reacţionat
cu reticenţă la noile propuneri formulate de
Guvernul de la Londra şi a anunţat că le va
analiza în profunzime.

Candidata Franţei pentru un post
de comisar european, respinsă!

Candidata Franţei pentru un post în
viitoarea Comisie Europeană, Sylvie Goulard, a
fost respinsă joi, la a doua audiere, de cele două
comisii specializate din Parlamentul European.
Nominalizată de preşedintele francez
Emmanuel Macron, Sylvie Goulard a fost
desemnată să conducă în viitoarea Comisie
Europeană un vast portofoliu, ce cuprinde piaţa
internă, dar şi economia digitală, politica
industrială a UE şi noul directorat pentru
industria de apărare şi spaţială. Ea a fost audiată
joi a doua oară de comisiile Piaţa Internă şi
Protecţia Consumatorilor  şi Industrie, Cercetare
şi Energie, după ce la audierea din 2 octombrie
nu a primit aviz favorabil. Candidatura sa fost
contestată din cauza investigaţiilor aflate în
desfăşurarea
împotriva ei de
justiţia franceză şi
de Oficiul
European de
Luptă Antifraudă
într-un dosar de
angajări fictive la
cabinetul ei de
eurodeputat. Lui
Sylvie Goulard i
se reproşează şi
activitatea pe care
a desfăşurat-o
timp de trei ani pentru un think-tank american,
Institutul Berggruen, de la care a încasat peste
10.000 de euro pe lună în timp ce era
eurodeputat. La votul de joi, 29 de eurodeputaţi
din comisiile de specialitate au votat în favoarea
ei şi 82, împotrivă. Parlamentul European
urmează să se pronunţe prin vot în perioada 21-
24 octombrie asupra întregii componenţe a
Comisiei conduse de Ursula von der Leyen.
Plenul PE nu poate respinge individual un
candidat la un post de comisar european, dar în
trecut comisarii desemnaţi care nu au trecut de
comisiile de specialitate au fost de obicei
înlocuiţi.

Pe scurt.

Turcia a anunţat joi că forţele
sale continuă ofensiva în Siria,
cucerind obiectivele fixate în a doua
zi a ofensivei împotriva miliţiei kurde
Unităţile de Protecţie a Poporului
(YPG), după ce retragerea trupelor
americane a permis lansarea unei
noi faze periculoase a conflictului
care durează de opt ani în regiune.
„Comandourile noastre eroice
continuă să avanseze la est de
Eufrat“, a transmis Ministerul Apărării
pe Twitter. „Ţintele stabilite au fost
cucerite“, a adăugat ministerul
ulterior. Potrivit unui martor, forţele
turce au bombardat joi dimineaţă
ţinte în apropiere de Ral al Ain, iar
luptătorii Forţelor Democratice
Siriene (SDF), conduse de kurzi, au
ripostat. De la declanşarea
operaţiunii în nord-estul Siriei, forţele
aeriene şi artileria turce au lovit 181
de ţinte ale miliţiei kurde, a precizat
Ministerul Apărării. Forţele turce au
pătruns în Siria prin patru puncte,
două situate în apropiere de Tel
Abyad şi două mai la est, spre Ras al
Ain, conform presei turce. În oraşul
de graniţă Akcakale a fost linişte în
cea mai mare parte a dimineţii, după
ce la primele ore s-au auzit focuri
sporadice şi zgomot de tancuri, au
relatat jurnaliştii Reuters, potrivit
cărora Tel Abyad a fost zguduit de
explozii în cursul nopţii. Raidurile
aeriene au ucis cel puţin cinci civili şi
trei luptători ai SDF, iar zeci de civili
au fost răniţi, au indicat SDF. Mii de
persoane s-au refugiat din Ras al Ain
spre provincia Hasaka, aflată sub
controlul SDF. Conform purtătorului
lor de cuvânt, Mustafa Bali,
combatanţi SDF au respins un atac

terestru al armatei turce la Tell
Abyad.

CEI MAI PERICULOŞI
CRIMINALI DIN 60 DE
NAŢIONALITĂŢI

Turcia afirmă că vrea să creeze o
zonă sigură pentru revenirea a
milioane de refugiaţi în Siria, însă
marile puteri se tem că operaţiunea
ar putea accentua conflictul şi riscul
ca, în haosul creat, luptători ai
Statului Islamic (SI) luaţi prizonieri să
evadeze din centrele de detenţie.
Una din închisorile unde se află
luptători ai Statului Islamic a fost
lovită de un raid al aviaţiei turce, au
comunicat joi SDF. Potrivit
administraţiei kurde din nordul Siriei,
în această închisoare sunt ţinuţi
prizonieri - „cei mai periculoşi
criminali din 60 de naţionalităţi“, iar
atacurile Turciei riscă o catastrofă.
De altfel, armata americană a luat în
custodie doi militanți de marcă ai SI,
ţinuţi prizonieri de SDF în Siria, şi i-a
scos din ţară, transferându-i într-un
loc sigur. Potrivit unui oficial
american, este vorba despre doi
membri ai grupului de luptători
britanici cunoscuţi ca The Beatles,
implicaţi în asasinarea unor ostatici
occidentali. 

UNIUNEA EUROPEANĂ ÎȘI
EXPRIMĂ DEZACORDUL

Turcia trebuie să ia în
considerare că intrarea în Uniunea
Europeană presupune aderarea la
politica externă a blocului comunitar,
a subliniat joi Comisia Europeană,

care şi-a exprimat astfel dezacordul
faţă de operaţiunea militară lansată
miercuri de Ankara în nord-estul
Siriei. „‘Aderarea la Uniunea
Europeană cere ca toate ţările
candidate să se alinieze la politica
externă a UE. În acest context, dacă
Turcia este serioasă în legătură cu
ambiţiile sale de aderare, atunci
aceasta este calea pe care trebuie să
o urmeze’’, a declarat o purtătoare de
cuvânt a executivului comunitar.

ERDOGAN AMENINȚĂ CU
INVAZIA A MILIOANE DE
REFUGIAȚI

Preşedintele turc Recep Tayyip
Erdogan a ameninţat joi că va
deschide porţile ţării sale pentru
refugiaţii sirieni spre Europa, în
replică la criticile lansate de Uniunea
Europeană împotriva ofensivei
militare a Ankarei în nord-estul Siriei.
„Ascultă, Uniunea Europeană! Nu
poţi eticheta operaţiunea noastră
drept o invazie“, a declarat Erdogan
la Ankara. „Atunci vom deschide
porţile şi vom trimite 3,6 milioane de
refugiaţi“, a continuat preşedintele
turc, insistând că operaţiunea militară
din Siria are ca obiectiv doar
eliminarea terorii. Erdogan a mai
afirmat că forţele armate turce „au
neutralizat 109 terorişti“ în a doua zi
a ofensivei lor la est de Eufrat. Turcia
vrea să evite crearea unui stat
terorist de-a lungul frontierei sale, a
declarat preşedintele, referindu-se la
miliţia kurdă care controlează zone
întinse din nord-estul Siriei. „Vom
distruge ce a mai rămas din ei“, a
mai spus Erdogan.
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