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Barcelona s-a solidarizat cu
politicienii catalani
condamnaţi

Un nou referendum pentru
independenţa Cataloniei este “inevitabil”, a
afirmat Oriol Junqueras, fost vicepremier al
guvernului regional catalan, condamnat la
13 ani de închisoare pentru sediţiune.
„Sunt sigur că acest conflict va fi rezolvat
la urne (...). Suntem convinşi că, mai
devreme sau mai târziu, un nou
referendum este inevitabil, pentru că altfel
cum poţi da glas cetăţenilor?“, a scris din
închisoare Junqueras. „Închisoarea şi
exilul ne-au făcut mai puternici şi ne-au
întărit convingerile profund democratice“, a
completat liderul catalan. „Sunt sigur că
această sentinţă nu va slăbi mişcarea de
independenţă, ci dimpotrivă“, a subliniat
Junqueras, care a anunțat că va contesta
decizia instanţei supreme spaniole la
CEDO.

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. După patru luni de
deliberări, instanţa supremă de la Madrid a
anunţat luni că nouă lideri separatişti
catalani au primit sentinţe între 9 şi 13 ani
în închisoare. Decizia a provocat ample
proteste la Barcelona şi în alte oraşe din
regiune, soldate cu rănirea a cel puţin 78
de persoane.

Propunerile Londrei privind
Brexit nu sunt bune pentru
UE

Cele mai recente propuneri prezentate
de Londra cu privire la Brexit nu sunt
suficient de bune, a declarat marţi
negociatorul-şef al UE, Michel Barnier, în
cadrul reuniunii Consiliului Afaceri
Generale al Uniunii Europene (CAG) de la
Luxemburg. Barnier a spus, de asemenea,
că are nevoie de un text juridic până la
finalul zilei pentru a putea face
recomandarea ca liderii UE să aprobe un
acord la Consiliul European din 17-18
octombrie. În caz contrar, este foarte
probabil ca Michel Barnier să recomande
desfăşurarea de tratative suplimentare cu
Londra după summitul UE care se încheie
vineri. ‘’Există un termen limită pentru
această seară pentru a conveni un text
juridic’’, a explicat un diplomat european.
Un alt diplomat a menţionat că nu există
un termen limită oficial, dar că Barnier le-a
spus participanţilor la CAG că are nevoie
de un text juridic până la finalul zilei pentru
a putea să le transmită miercuri
ambasadorilor statelor membre pe lângă
Un iunea Europeană (COREPER) că
recomandarea sa este ca liderii Celor 27
să aprobe la summit un acord. În lipsa unui
acord între Londra şi UE până la 19
octombrie, o lege votată în septembrie îl
obligă pe premierul britanic Boris Johnson
să solicite o amânare de trei luni a
Brexitului. Londra şi Bruxellesul nu
reuşesc să ajungă la un consens în special
asupra modalităţii concrete de a se evita,
după Brexit, o revenire la o frontieră fizică
între provincia Irlanda de Nord (ce face
parte din Regatul Unit) şi Republica
Irlanda, care va rămâne membră a Uniunii
Europene.

Pe scurt.

Oficiali americani au transmis
planurile autorităţilor de la Washington
de a muta cele aproximativ 50 de
bombe nucleare de la baza aeriană
americană Ýncirlik din Turcia, din
cauza potenţialului lor de a deveni
subiectul unor negocieri între Ankara
şi Washington. Deşi Donald Trump a
dat undă verde ofensivei turce în
Siria, Congresul din Statele Unite a
anunţat impunerea de sancţiuni
severe Turciei, în vederea descurajării
atacurilor întreprinse de aceasta
împotriva kurzilor sirieni. În acest
context, unii oficiali americani au
anunţat planurile Washingtonului de a
muta armamentul nuclear găzduit de
baza aeriană americană Ýncirlik din

Turcia, pentru a preveni
transformarea acestora în subiectul
negocierilor dintre cele două state.
Conform informaţiilor transmise de
oficialii americani, prezenţa bombelor
nucleare de gravitate B61 la baza de
la Ýncirlik, aflată la aproximativ 160
de km de frontiera cu Siria şi pe care
aceasta o împarte cu aliaţii turci,
devine o problemă pentru calculele
strategice ale Statelor Unite.
Preşedintele Statelor Unite, Donald
Trump, a autorizat luni impunerea de
sancţiuni împotriva liderilor de la
Ankara, reintroducerea tarifelor
vamale pentru oţelul turc şi renunţarea
la ideea încheierii unui acord
comercial cu Ankara. De cealaltă

parte, preşedintele turc Erdogan a
anunţat că va răspunde agresiv
încercărilor ţărilor occidentale de a
izola Turcia sau de a opri ofensiva
acesteia în Siria. „Noi suntem hotărâţi
în a ne duce operaţiunea la final. Noi
vom termina ce am început”, a
transmis şeful de stat de la Ankara.

BOMBELE NUCLEARE
AMERICANE DIN EUROPA

Bombe nucleare americane se
mai află în Europa, potrivit unui raport
al Comitetului pentru Apărare și
Securitate al Adunării Parlamentare a
NATO, publicat în iulie de un ziar
belgian, în Kleine Brogel - Belgia,
Buechel - Germania, Aviano și Ghedi-
Torre -  Italia și Volkel, în Olanda.

SUA își mută armamentul nuclear
de la baza Ýncirlik din Turcia

Ţările Uniunii Europene au anunţat luni seară
intenţia de a limita exporturile de armament spre
Turcia, din cauza intervenţiei militare în nordul Siriei.

“Există un angajament puternic din partea tuturor
membrilor Consiliului UE de a lua măsuri pentru
oprirea vânzărilor de armament în Turcia”, a declarat
Josep Borrell, ministrul spaniol de Externe şi viitorul
Înalt reprezentant UE pentru Afaceri Externe şi
Politici de Securitate.

Franţa şi Germania au suspendat deja
exporturile de armament spre Turcia.

Luni seară, Cehia a anunţat oprirea vânzărilor de
echipamente militare spre Turcia. “Cehia suspendă
cu efect imediat emiterea de licenţe pentru
exporturile de echipamente militare în Turcia”, a
declarat Jan Hamacek, ministrul ceh de Interne, citat
de agenţia Reuters.

Guvernul italian, la rândul său, a început marți
demersurile pentru blocarea exporturilor de arme

către Turcia. “În următoarele ore, vom formaliza
actele pentru blocarea exporturilor de arme spre
Turcia şi vom analiza şi contractele aflate în curs”, a
declarat ministrul italian de Externe, Luigi Di Maio.
“Nu există o soluţie militară la criza din Siria, invazia
turcă trebuie să înceteze”, a subliniat Luigi Di Maio.

Tot marți,  ministrul de externe britanic, Dominic
Raab, a anunţat că Londra suspendă exporturile
către Turcia de arme care ar putea fi utilizate în
ofensiva lansată de Ankara împotriva forţelor kurde
în nordul Siriei. Londra va „supraveghea în mod
foarte atent şi continuu“ exporturile spre Turcia, a
declarat Dominic Raab în Camera Comunelor.

Uniunea Europeană şi Statele Unite au cerut
Turciei să înceteze rapid ofensiva militară antikurdă
din Siria. Jens Stoltenberg, secretarul general NATO,
a îndemnat Turcia să dea dovadă de reţinere în
ofensiva militară lansată în nordul şi nord-estul
Siriei.

Consens în Consiliul UE

Ţările UE vor limita exporturile de armament spre Turcia


