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Marea Britanie ar putea fi
nevoită să nominalizeze un
comisar

Preşedintele-ales al Comisiei Europene,
Ursula von der Leyen, a declarat joi că Marea
Britanie va trebui să nominalizeze un comisar
european în cazul în care va fi în continuare
ţară membră a UE şi după data de 31
octombrie. Mandatul actualei Comisii
Europene, condusă de Jean-Claude Juncker,
este programat să se încheie pe data de de
31 octombrie, însă este probabil ca mandatul
acesteia să fie prelungit cu o lună deoarece
noua Comisie Europeană este incompletă,
comisarii propuşi de Franţa, Ungaria şi
România fiind respinşi de Parlamentul
European.

Noua propunere a Franţei
pentru CE, poate fi acuzată de
conflict de interese

Thierry Breton, noua propunere a Franţei
pentru funcţia de comisar european, ar putea
să fie acuzat de conflict de interese în cazul
în care ar deveni comisar, întrucât acesta
este directorul general al unei companii din
domeniul pe care l-ar coordona la nivel
european. Avertismentul a fost lansat joi de
către mai mulţi politicieni francezi, atât de
stânga, cât şi de dreapta, după ce
Administraţia Prezidenţială de la Paris a
anunţat că Breton este noua propunere a
Franţei pentru funcţia de comisar european
pentru piaţa unică, industrie, digitalizare,
apărare, spaţiu, audiovizual şi cultură.
Politicienii avertizează că şi această
propunere a Franţei ar putea fi respinsă de
către Parlamentul European.
Europarlamentarii au respins-o deja, pe 10
octombrie, pe Sylvie Goulard, prima
propunere a Parisului pentru acest portofoliu.
Eurodeputatul Yannick Jadot, din Partidul
Verzilor (EELV), a declarat că propunerea lui
Breton este problematică. „Thierry Breton
este preşedintele Atos, o societate din
domeniul digital care primeşte fonduri
europene, care este un lider european în
domeniu, încă o dată, tot cu ajutorul
fondurilor europene. Şi ce există în acest
portofoliu? Tocmai capitolul «digitalizare».
Deci se va pune problema unui conflict de
interese”, a declarat acesta.

SUA suspectează Turcia de
crime de război

Administraţia Donald Trump suspectează
că armata Turciei a comis “crime de război”
în cursul intervenţiei militare împotriva
grupurilor insurgente kurde din nordul Siriei.
“Nu am observat dovezi sistemice de
purificare etnică. Mulţi oameni au fugit
deoarece erau îngrijoraţi în legătură cu
forţele opoziţiei siriene susţinute de Turcia, la
fel cum suntem şi noi îngrijoraţi. Am observat
anumite incidente pe care le considerăm
crime de război”, declarat Jim Jeffrey,
emisarul pentru Siria al preşedintelui Donald
Trump, în cursul audierilor în Comisia pentru
Afaceri Externe a Camerei Reprezentanţilor.
În cursul audierilor, Jim Jeffrey a confirmat
informaţiile anunţate anterior de secretarul
Apărării, Mark Esper, privind evadarea a
“peste 100” de membri ai grupului terorist
Stat Islamic în cursul ofensivei militare turce.
Organizaţia pentru drepturile omului Amnesty
International a anunţat săptămâna trecută că
există “dovezi” privind crime de război şi alte
atrocităţi comise de armata turcă în nord-
estul Siriei. 

Pe scurt.

Cele 39 de
cadavre

descoperite
într-un

camion din
Anglia sunt

chinezi
Poliţia britanică a confirmat, joi,

naţionalitatea chineză a celor 39 de
persoane decedate descoperite,
miercuri, într-un camion din comitatul
britanic Essex. Conform ultimelor
informaţii transmise de autorităţile
britanice, 31 dintre cadavre sunt de
sex masculin, iar opt dintre acestea,
de sex feminin. Victimele descoperite
în camionul din parcul industrial
Waterglade, din oraşul Grays, ar
putea fi de naţionalitate chineză,
conform informaţiilor comunicate de
presa britanică, ca urmare a detaliilor
transmise de autorităţile belgiene care
au început joi o anchetă asupra rutei
pe care a urmat-o camionul
înmatriculat în Bulgaria. Confrom
primelor rezultate obţinute de

anchetatori, camionul ar fi ajuns în
Purfleet, oraş situat la vest de Grays,
pe râul Tamisa, venind dinspre oraşul
belgian Zeebrugge. Eric Van Duyse,
purtător de cuvânt al procuraturii din
Belgia a informat că o investigaţie
asupra incidentului este în
desfăşurare. „Nu avem nicio idee, în
acest moment, legată de cât timp a
petrecut camionul pe teritoriul Belgiei,
puteau fi ore sau zile, noi nu ştim”, a
adăugat acesta. „Această investigaţie
va fi efectuată în cooperare cu poliţia
şi autorităţile judiciare britanice”, a
transmis un procuror belgian.
Rezultatele primelor investigaţii
confirmă sosirea containerului în care
cadavrele au fost descoperite marţi, în
Zeebrugge, în jurul orei 2:50 p.m., ora

locală, (15:50, ora României), plecând
în aceeaşi zi către portul britanic
Purfleet, la care a ajuns miercuri la
ora 1 a.m., ora locală (3:00, ora
României). Echipaje ale serviciului
local de ambulanţă au semnalat
descoperirea contanerului în care
trupurile a 39 de persoane decedate
erau depozitate în jurul orei 1:40, ora
locală ( 3:40, ora României).
Anchetatorii belgieni au transmis că
nu se cunosc detalii legate de felul şi
locul în care persoanele au fost
plasate în interiorul containerului.
Unele surse de ştiri apreciază că
persoanele ar fi putut deceda din
cauza temperaturilor scăzute din
containerul frigorific, de sub -25 de
grade Celsius.

Procurorii din Maroc au
solicitat miercuri pedeapsa cu
moartea pentru cei trei bărbaţi
radicalizaţi care au decapitat
două turiste scandinave în
decembrie 2018 în numele
grupării teroriste Stat Islamic.
Cei trei au fost condamnaţi deja,
pe 18 iulie, la moarte, în primă
instanţă, însă pedeapsa cu
moartea este suspendată în
Maroc din 1993. Louisa
Vesterager Jespersen, o studentă daneză în vârstă de 24 de ani şi
prietena sa în vârstă de 28 de ani, Maren Ueland, de naţionalitate
norvegiană, au fost găsite decapitate într-o regiune izolată din
Munţii Atlas. În total, 24 de persoane sunt judecate pentru implicare
directă sau indirectă în acest caz. Le Figaro notează că gruparea
Stat Islamic nu a revendicat niciodată asasinarea celor două turiste.
De asemenea, miercuri, procurorii au solicitat pedeapsa cu
moartea şi pentru un al patrulea bărbat, care s-ar fi îndreptat către
regiunea izolată unde a avut loc crima împreună cu cei trei, însă a
plecat de la faţa locului înainte ca cele două să fie ucise. El a fost

condamnat la închisoare pe viaţă în
primă instanţă, cu toate că a negat
acuzaţiile în repetate rânduri. Avocaţii
apărării au solicitat anularea
condamnării la moarte în cazul celor
trei bărbaţi condamnaţi deja şi au cerut
noi expertize psihiatrice în dosar.
Avocatul celui de-al patrulea bărbat
pentru care se cere pedeapsa cu
moartea a subliniat că clientul său nu
poate fi condamnat la moarte pentru o
crimă la care nu a participat. Următorul

termen este programat pe 30 octombrie. Două turiste din Norvegia
şi Danemarca au fost găsite moarte pe 17 decembrie 2018 într-o
zonă izolată din Munţii Atlas din Maroc, ambele prezentând leziuni
provocate de cuţit la nivelul gâtului. Cele două au fost găsite pe
traseul spre Muntele Toubkal, cel mai înalt vârf montan din Africa
de Nord. Un clip video care surprindea momentul decapitării uneia
dintre victime a fost distribuit pe internet de mai mulţi simpatizanţi
ISIS. Poliţia din Norvegia a anunţat că cel mai probabil imaginile
sunt autentice, iar în Danemarca 14 persoane au fost puse sub
acuzare pentru distribuirea videoclipului pe internet.
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Cazul turistelor decapitate în Maroc


