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Boris Johnson ameninţă că va
convoca alegeri anticipate 

Premierul britanic Boris Johnson a
declarat marţi că va convoca alegeri
anticipate în cazul în care Parlamentul de la
Londra decide să amâne aprobarea acordului
de Brexit negociat de guvernul său cu
Uniunea Europeană. Dacă Parlamentul
“decide să amâne totul”, a spus Boris
Johnson în Camera Comunelor, atunci
“proiectul de lege va trebui retras şi va trebui
să ne îndreptăm (...) spre alegeri generale”.
“În niciun caz nu voi permite aşa ceva pentru
mai multe luni”, a adăugat liderul britanic.
Premierul Boris Johnson vrea să convingă
parlamentarii britanici să aprobe un program
accelerat pentru ratificarea acordului de
Brexit, astfel încât Marea Britanie să poată
părăsi Uniunea Europeană pe 31 octombrie.

Croaţia îndeplineşte condiţiile
pentru aderarea la zona
Schengen

Comisia Europeană a decis marţi, în
cadrul Colegiului Comisarilor, la Strasbourg,
că Croaţia îndeplineşte condiţiile tehnice
pentru aderarea la zona Schengen, a anunţat
comisarul european pentru migraţie, afaceri
interne şi cetăţenie, Dimitris Avramopoulos.
Decizia a fost luată în baza rezultatelor
procesului de evaluare început în 2016.
“Croaţia a luat măsurile necesare pentru a se
asigura că îndeplineşte condiţiile necesare
pentru aderarea la Schengen”, a declarat
comisarul european Avramopoulos în cadrul
unei conferinţe de presă. Decizia de a permite
aderarea Croaţiei la Schengen ţine acum de
guvernele UE, ca şi în cazul României şi
Bulgariei. 
Bulgaria şi România au primit această
evaluare pozitivă din 2011, dar încă nu au
aderat la Schegen din cauza faptului că nu
există consens între statele membre. 
Slovenia a transmis cu claritate că va bloca
aderarea Croaţiei la Schengen, din cauza
nemulţumirilor autorităţilor de la Ljubljana
privind chestiunea nerezolvată a disputei de
la frontieră cu vecinul său estic. 

SUA vor menţine trupe în Siria,
la cererea Israelului şi Iordaniei

Trupe americane vor rămâne în unele
zone din Siria, fie la cererea Israelului şi
Iordaniei, fie pentru a asigura protecţia unor
instalaţii petroliere, a declarat preşedintele
SUA, Donald Trump, care anunţase anterior
retragerea tuturor forţelor americane din
această ţară. Donald Trump a comunicat
recent că a decis retragerea celor 1.000 de
militari americani din nord-estul Siriei, în
contextul în care Turcia a informat că urma să
lanseze o operaţiune militară în regiune.
Trupele americane retrase din Siria au ajuns
luni în Irak, unde vor continua campania de
combatere a organizaţiei teroriste Stat
Islamic. Liderul de la Casa Albă a precizat luni
că Israelul şi Iordania au cerut Statelor Unite
să menţină un număr redus de trupe “într-o
porţiune total diferită a Siriei”, iar în altă zonă
a ţării, forţele americane sunt necesare pentru
a asigura “securitatea (câmpurilor) petroliere”.
În acest moment, peste 200.000 de militari
americani sunt staţionaţi în zone de conflict
din întreaga lume, în pofida promisiunilor lui
Trump de a aduce acasă trupele SUA. Mai
mult, Administraţia Trump a sporit numărul
militarilor americani prezenţi în zona Golfului
Persic, în contextul escaladării tensiunilor cu
Iranul.

Pe scurt.

Trump se
consideră

victima unui
„linșaj“,

termen cu
mare greutate

în SUA

Preşedintele american Donald
Trump a comparat marţi procedura de
destituire care-l vizează cu un ‘’linşaj’’,
un cuvânt foarte tare și cu o
semnificație aparte în SUA. 

Liderul de la Casa Albă a mai
vorbit în trecut despre ‘’vânătoare de
vrăjitoare’’ sau despre ‘’hărţuire’’, dar
este o premieră folosirea termenului
de ‘’linşaj’’, care face trimitere la
istoria de sclavie şi segregare rasială
a SUA. ‘’Într-o zi, dacă un democrat
devine preşedinte şi republicanii obţin
Camera Reprezentanţilor, chiar şi cu
o marjă redusă, ei vor putea lansa o
procedură de punere sub acuzare a
preşedintelui, chiar fără respectarea
procedurilor, inechitabil şi fără drept’’,
a scris Trump pe Twitter. ‘’Toţi
republicanii trebuie să-şi amintească
de ceea ce văd aici: un linşaj’’, a
adăugat el în postarea care a stârnit
imediat reacţii puternice. ‘’Este un
cuvânt pe care niciun preşedinte nu ar

trebui să-l folosească pentru el
însuşi’’, a declarat congresmanul
democrat afro-american James
Clyburn. ‘’Eu vin din Sud. Cunosc
istoria acestui cuvânt. Este un cuvânt
care trebuie folosit cu multă, multă
prudenţă’’, subliniază acesta, amintind
că niciunul dintre foştii preşedinţi
americani vizaţi de o procedură de
punere sub acuzare, Andrew
Johnson, Richard Nixon şi Bill Clinton,
nu au făcut astfel de referiri.

Postarea lui Trump vine în ziua în
care trei comitete ale Camerei
Reprezentanţilor îl audiază pe
însărcinatul cu afaceri al SUA în
Ucraina, William Taylor, privind cazul
presiunilor exercitate de preşedintele
american asupra omologului său
ucrainean Volodimir Zelenski pentru
investigarea fiului lui Joe Biden,
Hunter Biden. Acesta din urmă a
lucrat începând din 2014 pentru o
companie ucraineană din sectorul

gazelor, în perioada când Joe Biden
era vicepreşedinte al SUA în
mandatul preşedintelui democrat
Barack Obama, iar acum el este cel
mai probabil adversar al lui Trump la
alegerile de anul viitor. Respectiva
companie ucraineană a fost ţinta unei
anchete conduse de un procuror a
cărui demitere a fost cerută atunci
Kievului de către Joe Biden pe
motivul slabelor rezultate ale acelui
procuror în lupta împotriva corupţiei.
Dar Trump crede că motivul real al
acestei cereri a fost de fapt
investigaţia condusă de procurorul
ucrainean împotriva fiului
vicepreşedintelui Joe Biden şi i-a
sugerat lui Zelenski să acţioneze în
privinţa acelei anchete.

În urma publicării stenogramei
discuţiei Trump-Zelenski din 25 iulie,
democraţii au lansat împotriva lui
Trump procedura de ‘’impeachment’’
(punere sub acuzare şi destituire).

Şeful guvernului provincial catalan, Quim Torra, a
îndemnat, marţi, Madridul să înceapă negocieri fără
condiţii cu privire la autodeterminarea Cataloniei,
angajându-se că va susţine permanent acest “drept”.
“Nimeni nu-i va interzice acestei ţări să continue să
avanseze pe calea pe care o vor cetăţenii săi... Vom
apăra mereu dreptul la autodeterminare în Catalonia”, a
declarat Torra în cadrul unei conferinţe de presă.
Atmosfera din Catalonia s-a mai liniştit de duminică,
după şapte nopţi consecutive de proteste uneori violente
declanşate de condamnarea la închisoare a nouă lideri
separatişti în legătură cu referendumul interzis din 2017,
dar pentru marţi seara asociaţia Comitetele de apărare a
republicii (CDR) a convocat un nou miting în centrul
Barcelonei. Luni, premierul spaniol Pedro Sanchez a
efectuat o scurtă vizită la Barcelona pentru discuţii cu

reprezentanţi ai forţelor de securitate, inclusiv cu ofiţeri
răniţi în cursul protestelor, înaintea căreia i-a adresat lui
Quim Torra un mesaj în care îl acuza că nu şi-a făcut
datoria de a reinstala ordinea şi de a condamna
violenţele. 
În ce-l priveşte, Torra a făcut apel marţi la Sanchez să
“iniţieze un dialog fără condiţii (...) în cadrul căruia
guvernul catalan să-şi apere dreptul la autodeterminare”.
Liderul catalan a mai afirmat că refuzul lui Sanchez de a
avea o întrevedere sau o discuţie telefonică, în ultimele
patru zile, reprezintă un “semn de dispreţ”, dar a
asigurat că va continua să încerce să discute cu
premierul. El a reiterat că respinge “toate violenţele” şi a
propus ca o comisie parlamentară catalană să
investigheze răspunsul poliţiei la revolte pentru a stabili
responsabilităţile.

Catalonia cere autodeterminare fără condiții


