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PiS, câștigătorul
parlamentarelor din Polonia

Partidul conservator-naţionalist Lege şi
Justiţie (PiS), aflat la guvernare la Varşovia, a
câştigat alegerile parlamentare desfăşurate
duminică în Polonia, obţinând 44,6% din
sufragii, după numărarea voturilor din 91%
dintre circumscripţii, a anunţat luni Comisia

electorală centrală poloneză. Principala
formaţiune de opoziţie, Coaliţia Civică, ce
include partidul Platforma Civică (PO), se
plasează pe poziţia a doua, cu 26,7% din
voturi, fiind urmată de blocul de stânga
Lewica, cu 12,3% din voturi. Alianţa formată
din Partidul Ţărănesc Polonez (PSL) şi
Kukiz’15 a obţinut 8,6% din voturi, iar blocul
de extremă dreapta Konfederacja - 6,8% din
voturi.

Consiliul UE confirmă numirea
Codruţei Kovesi ca procuror-
şef european

Consiliul Uniunii Europene a confirmat
numirea Laurei Codruţa Kövesi în funcţia de
procuror-şef european, urmând ca această
numire să fie supusă spre aprobare
Parlamentului European, se arată într-un
comunicat dat publicităţii luni. “Procurorul şef
european va organiza activitatea Biroului
Procurorului Public European (EPPO) şi
reprezintă Biroul în contactele cu alte instituţii
UE, ţări membre şi state terţe. Kövesi va fi
asistată de doi adjuncţi şi va prezida colegiul
procurorilor, care vor avea sarcina să
definească strategia şi regulile interne şi vor
asigura coerenţa în şi între cazuri”, se arată
în comunicatul Consiliului European.

Japonia,  grav afectată de cel
mai devastator taifun din ultimii
60 de ani

Cel puţin 35 de persoane au murit în
urma taifunului Hagibis în Japonia, care a
provocat inundaţii şi alunecări de teren,
informează presa japoneză, adăugând că
operaţiunile de căutare şi salvare se află în
desfăşurare. 21 de răuri s-au revărsat, iar
mai multe drumuri au fost blocate din cauza
alunecărilor de teren. Râul Chikuma a
provocat inundaţii în Nagano şi în zonele
aflate în vecinătate. Autorităţile au trimis
elicoptere şi bărci pentru a salva persoanele
blocate în casele inundate, în timp ce
Guvernul a trimis trupe în zonele cele mai
afectate. Agenţia Meteorologică din Japonia
a emis avertizări de ploi puternice pentru 13
prefecturi japoneze, inclusiv Tokyo,
Fukushima şi Shizuoka. Taifunul a cauzat în
total 56 de alunecări de teren în 15 prefecturi
din Japonia și 100.000 de locuinţe au rămas
fără curent electric. a informat Guvernul.

Pe scurt.

Catalanii pro-independenţă au
ieşit în număr mare pe străzile
Barcelonei, luni, pentru a protesta faţă
de condamnarea mai multor lideri
separatişti catalani la nouă până la 13
ani în închisoare pentru rolul pe care l-
au avut în tentativa de proclamare a
independenţei regiunii Catalonia în
2017.

Curtea Supremă de Justiţie din
Spania a anunţat luni că nouă lideri
separatişti catalani au primit sentinţe
între 9 şi 13 ani în închisoare pentru
rolul pe care l-au avut în tentativa de
proclamare a independenţei regiunii
Catalonia în 2017. Alţi trei au fost
găsiţi vinovaţi doar pentru nesupunere
şi nu au fost condamnaţi la închisoare.

“100 de ani în închisoare în total.
O atrocitate. Acum, mai mult ca
înainte, este timpul să reacţionăm cum
nu am mai facut-o. Pentru viitorul fiilor
şi fiicelor noastre. Pentru democraţie.
Pentru Europa. Pentru Catalonia”, a
declarat fostul premier al Cataloniei,
Carles Puigdemont. Carles
Puigdemont se află în exil în Belgia. În
iulie 2018, Spania a renunţat la
mandatele europene de arestare
emise pentru Carles Puigdemont şi
pentru alţi lideri catalani aflaţi în
străinătate. Luni însă judecătorul
însărcinat cu ancheta asupra tentativei
de secesiune a Cataloniei, a emis un
nou “mandat de arestare european şi
internaţional” împotriva lui

Puigdemont. Carles Puigdemont a fost
ales eurodeputat în mai 2019, dar
situaţia sa rămâne incertă, întrucât
mandatul trebuie validat de autorităţile
spaniole. Pentru validarea mandatului,
Carles Puigdemont ar trebui să
meargă în Spania, unde riscă îl
așteaptă ani de pușcărie.

Catalonia a organizat în 2017 un
referendum privind independenţa faţă
de Spania. Plebiscitul, care a avut
rezultat proindependenţă, nu a fost
aprobat de Curtea Constituţională din
Spania. Parlamentul catalan a
proclamat independenţa, dar a
suspendat decizia. Liderii UE au
pledat pentru soluţionarea crizei prin
dialog.

Liderii catalani pro-
independență, condamnați la

ani grei de închisoare

Administraţia Donald Trump urmează să
impună sancţiuni economice Ankarei posibil
încă din această săptămână, pentru
incursiunea sa în nordul Siriei, una dintre
puţinele pârghii pe care Statele Unite le are
încă asupra Turciei, care are statut de stat
aliat NATO. Utilizarea armatei americane
pentru a opri ofensiva Turciei asupra miliţilor
kurde aliate SUA nu a fost niciodată o
opţiune, au declarat oficiali din Ministerul
Apărării, iar Trump a cerut duminică
Pentagonului să înceapă o retragere
„deliberată” a tuturor trupelor americane din nordul Siriei.
După ce secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, a declarat,
vineri, că Trump a autorizat noi sancţiuni „foarte puternice”
care vizează Turcia, administraţia părea gata să înceapă să
pună în practică ameninţarea lui Trump de a distruge

economia Turciei. Duminică, Trump
a declarat că ascultă de îndemnul
Congresului, în care republicanii şi
democraţii pun presiune pentru
impunerea de sancţiuni Turciei.
„Tratez cu Lindsey Graham şi cu
mulţi membri ai Congresului,
inclusiv democraţi, despre
impunerea unor sancţiuni puternice
Turciei”, a declarat Trump pe
Twitter, referindu-se la aliatul fidel al
lui Trump, senatorul american care

l-a criticat pe preşedinte săptămâna trecută. „Trezoreria
este gata să aplice aceste sancţiuni. Poate fi solicitată o
legislaţie suplimentară. Există un consens larg în acest
sens. Turcia a cerut să nu se pună în practică acest lucru.
Rămâneţi la curent!”, a adăugat acesta.

În urma ofensivei din Siria

SUA va impune sancţiuni economice 
„foarte puternice” împotriva Turciei 


