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Comisarii României, Ungariei
şi Franţei trebuie numiţi rapid

Parlamentul Europeaan este dispus să
permită instalarea noii echipe a Comisiei
Europene pe 1 decembrie 2019 şi cere
urgentarea procedurilor de numire a comisarilor
din partea României, Ungariei şi Franţei, a
declarat Jaume Duch Guillot, purtătorul de cuvânt
al Legislativului Uniunii Europene. „Preşedintele
PE şi liderii grupurilor politice au analizat
rezultatele audierilor parlamentare. Un proces
democratic şi transparent. Parlamentul vrea să
voteze la timp pentru a permite începerea
mandatului noii Comisii Europene pe 1 decembrie
şi cere numirea rapidă a celor trei comisari
desemnaţi”, a declarat, prin Twitter, Jaume Duch
Guillot, purtătorul de cuvânt şi directorul de
comunicare al Legislativului Uniunii.

Europa: 400.000 de decese pe
an cauzate de aerul poluat

Aerul de proastă calitate a fost responsabil
de 400.000 de decese premature în 2016, potrivit
celor mai recente date disponibile, iar locuitorii
oraşelor europene sunt expuşi la niveluri de
poluare care depăşesc limitele maxime admise,
potrivit unui raport publicat miercuri. „Poluarea
aerului este, în prezent, cel mai important risc de
mediu pentru sănătatea oamenilor”, se arată în
raportul publicat de European Environment
Agency, agenţia de sănătate a UE. Autorul
raportului, specialistul EEA Alberto González
Ortiz, spune că, în oraşele europene, deşi nivelul
particulelor periculoase din aer a mai scăzut,
fenomenul este insuficient de rapid. „Nu am atins
standardele UE şi suntem departe de cele ale
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii”, a spus Ortiz.
Legislaţia UE cere statelor membre să
monitorizeze, mai ales în zonele urbane, nivelurile
de particule poluante şi să ia măsuri dacă se
depăşesc limitele. În luna iunie, Curtea de Justiţie
a UE a decis că oraşele trebuie să acţioneze în
cazul în care nivelul de poluare este depăşit într-
un anumit loc. Până atunci, măsurile erau luate
pe baza unor medii înregistrate într-o regiune. În
iulie, Comisia Europeană a cerut CJUE să ia
măsuri împotriva Spaniei şi Bulgariei, care nu şi-
ar proteja cetăţenii combaterea poluării. În 2017,
16 dintre cele 28 de state UE au raportat cel puţin
un caz de depăşire a limitelor maxime admise
privind poluarea cu dioxid de nitrogen, un compus
toxic din gazele de eşapament. Printre aceste
state se numără Franţa, Belgia, Olanda, Spania,
Germania şi Marea Britanie.

România, a două creştere a
înmatriculărilor de mașini noi
din UE

În primele nouă luni, România se situează,
cu 124.049 autoturisme noi înmatriculate, pe
poziţia 14 în UE, înregistrând a două cea mai
mare creştere a înmatriculărilor de autoturisme
noi din UE, de 16,4% comparativ cu primele nouă
luni din 2018, informează ACAROM. În
septembrie 2019, înmatriculările de autoturisme
noi în Uniunea Europeană au crescut cu 14,5%
faţă de septembrie 2018, atingandu-se un nivel
de 1.249.403 unităţi. În perioada ianuarie-
septembrie 2019 au fost înregistrate creşteri ale
înmatriculărilor de autoturisme noi în: Germania
(+2,5%), în timp ce în Franţa (-1,3%), Italia (-
1,6%), Marea Britanie (-2,5%) şi Spania (-7,4%),
au fost înregistrate scăderi ale înmatriculărilor de
autoturisme noi. Volumul total al autoturismelor
înmatriculate în UE a fost de 11.769.175 unităţi, o
scădere de 1,6% faţă de perioada similară din
2018. În ceea ce priveşte constructorii de
automobile, cele mai multe autoturisme
înmatriculate în total Europa sunt reprezentate de
grupul VW cu 2.958.415 unităţi, în scădere cu 1,3
%, urmate de grupul PSA cu 1.956.666 unităţi, în
scădere cu 0,2% şi de Grupul Renault cu
1.265.017 unităţi, în scădere cu 2,4% (din care
Dacia, cu 449.949 unităţi are o creştere de 11%
faţă de perioada ian-sept 2018). Autoturismele
marca Ford au reprezentat, în ian-sept 2019,
739.639 unităţi noi înmatriculate, în scădere cu
3,8% faţă de perioada similară din 2018.

Pe scurt.

Marea Britanie va solicita
amânarea ieşirii din UE în cazul în
care nu ajunge la un acord cu
Bruxellesul până sâmbătă, afirmă
Stephen Barclay, ministrul britanic
pentru Brexit. „Pot confirma, aşa cum
premierul a transmis în mod repetat,
că, în primul rând, Guvernul se va
conforma legii şi, în al doilea rând, se
va conforma garanţiilor oferite
instanţei judiciare că va respecta
legea”, a declarat Stephen Barclay,
citat de politico.eu. Consilierii juridici
ai Guvernului au transmis unei
instanţe din Scoţia că va fi aplicată

Legea Benn, care prevede amânarea
retragerii Marii Britanii din UE dacă
nu se ajunge la un acord formal
privind Brexit. Conţinutul
documentelor intră în contradicţie cu
poziţia publică a premierului Boris
Johnson, care a afirmat în mai multe
rânduri că va retrage Marea Britanie
din UE pe 31 octombrie, cu ori fără un
acord Brexit. Camera Comunelor a
adoptat însă o lege (numită Legea
Benn), prin care blochează
producerea Brexitului fără acord.
Premierul Boris Johnson speră să îi
convingă pe liderii Uniunii Europene

să accepte noile sale propuneri
privind Brexit. Boris Johnson a
formulat propuneri generale privind
frontiera dintre provincia britanică
Irlanda de Nord şi Irlanda, pledând
pentru o perioadă de tranziţie limitată
şi anunţând că aşteaptă compromisuri
din partea Uniunii Europene.
Premierul Irlandei, Leo Varadkar, a
sugerat, miercuri, că Uniunea
Europeană ar putea organiza un nou
summit pentru a aproba un eventual
acord Brexit. Liderii Uniunii Europene
se reunesc joi şi vineri pentru a
discuta despre Brexit. 

Marea Britanie va cere amânarea
Brexit dacă nu ajunge la un acord

până sâmbătă

Armata siriană a preluat controlul asupra bazelor
militare din nord-estul ţării după ce preşedintele Donald
Trump a ordonat retragerea trupelor americane din
regiune, a informat miercuri televiziunea de stat din Rusia.
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a respins
apelurile SUA privind încetarea focului în nord-estul Siriei,
în ciuda presiunilor internaţionale exercitate de Moscova
asupra Ankarei din cauza operaţiunii militare
“inacceptabile” împotriva forţelor kurde, începute cu o
săptămână în urmă. SUA a anunţat pe 6 octombrie
retragerea armatei americane din nordul-estul Siriei după o
convorbire telefonică între Donald Trump şi omologul său
turc, Recep Erdogan. “Din păcate, Turcia a ales să
acţioneze unilateral. Drept urmare, pentru a le asigura
siguranţa, am retras forţele SUA din nordul Siriei din calea
unei potenţiale incursiuni turceşti”, a declarat un
reprezentant al Pentagonului.

Turcia îşi continuă ofensiva împotriva miliţiilor kurde
YPG în nordul Siriei, în pofida anunţului Statelor Unite cu

privire la introducerea
de sancţiuni din acest
motiv şi a apelurilor
Washingtonului la o
încetare a operaţiunii
militare din Siria. Între
timp, Armata siriană,
loială preşedintelui
Bashar al-Assad, a
recâştigat marţi
controlul asupra
oraşului Manbij,
abandonat recent de
militarii americani
staţionaţi în Siria. UE și SUA 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.

Armata siriană a preluat controlul
bazelor militare părăsite de SUA

Loială preşedintelui Bashar al-Assad


