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Guvernul din Hong Kong a
retras legea privind extrădările
în China

Autorităţile din Hong Kong au anunţat
miercuri retragerea proiectului legislativ privind
extrădările, care a generat nemulţumiri masive
în rândul locuitorilor, manifestate prin
intermediul a cinci luni consecutive de
proteste. Secretarul pentru Securitate al Hong
Kong-ului, John Lee, a informat că Legislativul
oraşului semi-autonom că Guvernul a
suspendat proiectul legislativ dat fiind faptul că
a determinat apariţia de „conflicte în societate”.
„Anunţ, în mod oficial, retragerea actului”, a
declarat Lee în faţa parlamentarilor din Hong
Kong. Aceştia au cerut informaţii, însă oficialul
din Hong Kong a refuzat să răspundă
solicitărilor. Nu există certitudinea că
retragerea actului legislativ va diminua
protestele din ţară, aflate acum în cea de-a
cincea lună consecutivă. Manifestaţiile de
stradă s-au transformat în cea mai mare criză
politică din regiune, protestatarii solicitând
reforme democratice din partea autorităţilor
locale. Protestele în Hong Kong, care deseori
au fost marcate de incidente violente între
demonstranţi şi forţele de ordine, au izbucnit în
urmă cu cinci luni, ca reacţie la controversatul
proiect de lege ce ar fi facilitat extrădările spre
China continentală.

Bombardier american urmărit de
un avion rusesc deasupra Mării
Negre

Un avion rus de vânătoare Suhoi Su-27 a
monitorizat un bombardier american B-52H în
timpul unui zbor deasupra Mării Negre, aflat în
misiune de antrenament comun cu forţe din
România, Ucraina şi Georgia, informează
Ministerul Apărării de la Moscova şi
Comandamentul European al SUA. Potrivit
unui comunicat emis miercuri de Ministerul
Apărării de la Moscova, citat de agenţia Tass,
bombardierul american s-a apropiat de
frontierele Rusiei în timpul unui zbor efectuat
pe 19 octombrie. „După ce s-a apropiat de
frontierele Rusiei, bombardierul a fost
întâmpinat de un avion de vânătoare Su-27 din
cadrul forţelor aeriene ale Districtului Militar
Sudic şi a fost urmărit de acesta în cursul
zborului de-a lungul frontierelor apelor
teritoriale ale Rusiei, la o distanţă de
aproximativ 70 de kilometri”, afirmă Ministerul.
Pe de altă parte, Comandamentul European al
SUA a menţionat doar că un avion B-52, cu
baza la RAF Fairford din Marea Britanie, a
efectuat un zbor în regiunea Mării Negre, în
cadrul unei misiuni de antrenament cu
partenerii şi aliaţii europeni. „Zborul, care a
durat 12 ore, a inclus antrenamente cu
România, Ucraina şi Georgia”, se afirmă într-
un comunicat publicat de Comandamentul
European al SUA.

Israelul își intensifică măsurile
de apărare

Serviciile de securitate israeliene au
intensificat măsurile de apărare de teamă că
Iranul ar putea lansa atacuri cu rachete asupra
Israelului ca reacţie la bombardamente
atribuite armatei israeliene efectuate în Siria şi
Irak. Israelul se concentrează pe
contracararea rachetelor de croazieră de
altitudine mică şi a dronelor de atac, afirmă
surse citate de postul de radio al armatei
israeliene. Surse citate de agenţia de presă
Reuters declarau recent că Iranul a instalat
sisteme de rachete în ţări aliate, pentru a putea
riposta în cazul unui conflict cu Statele Unite
sau Israelul.

Pe scurt.

Camion bulgăresc cu 39 de
cadavre, descoperit în Anglia

Cel puţin 39 de cadavre au fost
descoperite în interiorul unui
container transportat de un camion în
comitatul britanic Essex. Cadavrele
au fost descoperite în parcul
industrial Waterglade din Grays, la
ora locală 1:40 a.m. (3:40, ora
României). Conducătorul camionului,
în vârstă de 25 de ani, suspectat de
uciderea celor 39 de persoane, a fost
reţinut de către forţele de ordine.
„Este un eveniment tragic, în cadrul
căruia un număr însemnat de oameni
şi-au pierdut vieţile. Anchetatorii

noştri cercetează pentru a stabili ce
s-a întâmplat în acest caz”; „Ne aflăm
în proces de identificare a victimelor
implicate, proces care ar putea dura
mult timp”, a declarat un oficial din
cadrul Poliţiei din Essex, Andrew
Mariner.

Conform primelor aprecieri,
camionul provine din Bulgaria, şi a
intrat sâmbătă pe teritoriul Marii
Britanii, prin Holyhead, Ţara Galilor.
Poliţia a izolat zona în care cadavrele
au fost descoperite, iar accesul în
parcul industrial este interzis.

Premierul britanic, Boris Johnson,
şi-a manifestat îngrijorarea şi a
transmis condoleanţe în legătură cu
cele 39 de cadavre. „Sunt îngrozit de
acest incident tragic din Essex”, a
declarat Boris Johnson. „Primesc
regulat actualizări din partea
Ministerului de Interne şi voi lucra
alături de Poliţia din Essex pentru a
stabili cu exactitate ce s-a întâmplat”,
a informat liderul de la Londra.
„Gândurile mele sunt alături de cei
care şi-au pierdul vieţile şi de cei
apropiaţi lor”, a transmis Johnson.

Comisia Europeană a aprobat aderarea Croaţiei la
Spaţiul Schengen, la şase ani după ce statul din Balcani a
devenit membru al UE. Astfel, după patru ani de evaluări,
Comisia a ajuns la concluzia că
Zagrebul îndeplineşte toate condiţiile
pentru a face parte din Schengen.
Printre condiţiile impuse statelor
membre pentru aderarea la
Schengen se numără securizarea
frontierelor, un subiect delicat la
nivel european după 2015, ca
urmare a crizei refugiaţilor.

„Spaţiul Schengen vine cu
libertăţi şi privilegii, dar şi cu mari
responsabilităţi”, a spus comisarul
european pentru Migraţie şi Afaceri
Interne, Dimitris Avramopoulos.
„Aderarea Croaţiei, dar şi a Bulgariei şi României este
importantă, date fiind provocările de securitate şi migraţie
din ziua de azi”, a adăugat oficialul.

Euronews notează că decizia Comisiei Europene
poate fi privită ca o „lovitură” pentru România şi Bulgaria,
ţări care deşi au aderat la UE cu şase ani înaintea Croaţiei,

încă nu au primit undă verde pentru intrarea în Spaţiul
Schengen. „Pentru Croaţia nu este doar o satisfacţie. Este
un angajament. Trebuie să lucrăm pentru a depăşi

problemele cu care ne
confruntăm”, a declarat
europarlamentarul croat
Tonino Picula.

Cu toate acestea, nu toţi
membrii Parlamentului
European sunt de acord cu
decizia Comisiei. „Sunt
dezamăgită. Cred că este o
decizie politică şi regret că nu
putem discuta subiectul cu
noua Comisie. Nu avem un
Spaţiu Schengen funcţional în
acest moment. Această

decizie este greşită”, a declarat socialista Tanja Fajon,
europarlamentar din Slovenia. De altfel, Slovenia s-a opus
în repetate rânduri aderării Croaţiei la Schengen. După
recomandarea Comisiei Europene, Croaţia va putea intra
oficial în Spaţiul Schengen doar după ce toate statele
membre vor aproba aderarea.

Comisia Europeană a aprobat aderarea
Croaţiei la Spaţiul Schengen


