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BREXIT-unnouînceput,
în sfârºit

P
remierul britanic Boris
Johnson ºi preºedintele
Comisiei Europene, Jean-
Claude Juncker, au ajuns,
ieri, la un “nou acord “ în
ceea ce priveºte Brexit-ul.
Acordul anunþat prevede

menþinerea Irlandei de Nord în legile
vamale britanice, dar cu aplicarea nor-
melor UE. Însã, problema TVA pentru
Irlanda de Nord este încã în negociere.

Cele douã pãrþi au lucrat la textul le-

gal al unui acord, dar va fi în continua-
re nevoie de aprobarea, atât a parla-
mentului britanic, cât ºi a parlamentu-
lui european. Jean-Claude Juncker a
scris pe Twitter: “Acolo unde existã
voinþã, existã o înþelegere - avem una!
Este un acord echitabil ºi echilibrat
pentru UE ºi Marea Britanie, ºi atestã
angajamentul nostru de a gãsi soluþii.
Recomand Consiliului Uniunii Euro-
pene sã susþinã aceastã înþelegere”.

ªi premierul britanic Boris Johnson

a postat un mesaj pe Twitter prin care
anunþã încheierea acordului: “Avem
un acord nou, prin care preluãm con-
trolul - acum Parlamentul ar trebui sã
finalizeze sâmbãtã Brexit-ul, astfel
încât sã putem trece la alte prioritãþi,
cum ar fi nivelul de trai, NHS, crimi-
nalitatea ºi mediul nostru”.

Johnsona fãcut apel ladeputaþii brita-
nici sã aprobe acest acord în cadrul unei
ºedinþe extraordinare, sâmbãtã, pentru a
se putea concentra apoi “asupra altor

prioritãþi cum sunt costul vieþii, sistemul
de sãnãtate, criminalitatea ºi mediul”.

Deputaþii britanici aprobã

organizarea unei ºedinþe

extraordinare

Deputaþii britanici au aprobat organi-
zarea unei ºedinþe extraordinare, sâmbã-
tã, pentru a se pronunþa asupra noului
acord de Brexit negociat între Londra ºi
Bruxelles, a cãrui validare rãmâne sus-
pendatã de votul foarte nesigur din Par-

lamentul de la Londra, relateazã AFP.
Potrivit contului de Twitter al Ca-

merei Comunelor, moþiunea privind
organizarea ºedinþei a fost aprobatã cu
287 de voturi pentru ºi 275 de voturi
împotrivã, ceea ce înseamnã cã acest
for se va întruni pentru prima datã
într-o zi de sâmbãtã de la rãzboiul din
insulele Malvine din 1982.

VLAD DOBREA

(continuare în pagina 4)

CORESPONDENÞÃ DIN UNGARIA

Bucharest – Budapest,
L. Orban – V. Orban

Cãile Uniunii Europene sunt încur-
cate, dar doar aºa la un eveniment al
Institutului European de Inovaþie ºi
Tehnologie, desfãºurat la Budapesta,
un danez, cu rude în Norvegia, specia-
list în energie nuclearã ”sustenabilã ºi
sigurã”, poate discuta cu un jurnalist
român, cu strãmoºi risipiþi prin Balca-
ni, despre politicã, fotbal ºi modul în
care oamenii fac alegeri.

Eirik Eide, unul dintre nominalizaþii
la premiile ”Inovation made in Europe”
a avut curiozitatea sã afle de ce un
român (aveam ecusonul pe piept) bea

apã tonicã ºi nu consu-
mã o bere. ”Salut! Ce
faci? Bere ieftinã! No-
roc!”, sunt expresiile
achiziþionate de danez
dupã o lunã petrecutã
la Braºov. Cu aceastã
bazã de plecare, dialo-
gul a intrat pe un curs

mai puþin sinuos decât al Dunãrii în ca-
pitala Ungariei. Cum Eirik are rude în
Norvegia, normal cã s-a discutat ºi des-
pre meciul România - Norvegia, dar
cum niciuna dintre þãri nu exceleazã în

acest moment la acest sport, am trecut
rapid spre politicã, acolo unde, con-
form lui, ”voi sunteþi destul de specta-
culoºi, propuneþi mereu figuri... ciuda-
te”. Primul pas a fost sã-l aduc la zi în
ceea ce priveºte situaþia guvernului, cã
doamna prim-ministru, pe care o ºtia
el, este ºi nu mai este în post, în funcþie
de cum se miºcã ºi ce îºi doreºte opozi-
þia, mai dezbinatã de cât se vede ºi se
crede: ”Posibil sã avem un premier

Orban”. Mã corecteazã rapid, Orban
este la Budapesta ºi nu crede cã ne-am
decis sã-l folosim ºi noi, tocmai acum
când popularitatea lui pãleºte, con-
form ultimelor alegeri, chiar ºi la el
acasã. Îi explic cã e un Orban autoh-
ton, unul mai puþin încruntat, ba chiar
prea vesel dupã anumite gusturi. ”Deci
voi vreþi un ºef de guvern etnic ma-
ghiar, bravo, sunteþi deschiºi”.

(continuare în pagina 14)

CORESPONDENÞÃ DIN ZURICH

Controversele politice pun
piedicã securitãþii 5G

Securitatea telecomunicaþiilor rã-
mâne o problemã la nivelul întregii in-
dustrii ºi îºi va putea gãsi rezolvarea
doar printr-o abordare tehnologicã ºi
nu una politicã, considerã reprezen-
tanþii Huawei.

Chaobin Yang, ºeful liniei de pro-
duse 5G a Huawei, a declarant, într-o
întâlnire cu presa, care a avut loc în ca-
drul Global Mobile Broadband Forum
desfãºurat la Zurich: „În esenþã, secu-
ritatea este o problemã tehnicã, aºa cã
dacã o putem privi din perspectiva teh-

nologicã, atunci este
ceva ce putem rezol-
va. Dacã privim secu-
ritatea ca fiind o pro-
blemã politicã ºi ju-
decãm furnizorii
dupã þara de origine,
atunci va fi dificil de
rezolvat”.

Huawei, cel mai
mare producãtor mondial de echipa-
mente de telecomunicaþii ºi unul din-
tre liderii industriei de telecomuni-
caþii 5G, se confruntã cu o examinare
mai atentã din partea Europei, dupã

ce SUAau afirmat cã gigantul chinez
reprezintã o ameninþare la adresa se-
curitãþii, echipamentele sale con-
þinând „uºi“ deschise pentru spioni
cibernetici ºi a trecut compania pe lis-
ta neagrã. Huawei a negat toate aces-
te acuzaþii, dar Washingtonul în-
cearcã sã-ºi convingã aliaþii sã îi
urmeze modelul, în ciuda faptului
cã nu oferã dovezi care sã-i susþinã
afirmaþiile.

Totodatã, un alt motiv pentru care
controlul asupra echipamentelor Hua-
wei a crescut este reprezentat de canti-
tãþile tot mai mari de date sensibile ºi
aplicaþii critice care vor putea fi trans-
mise cu ajutorul reþelelor 5G. Astfel,
reþelele mobile devin mai atractive
pentru cei care doresc sã fure date ºi sã
provoace perturbãri ale infrastructurii
de comunicaþii.

(continuare în pagina 4)
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China promite
cã deschide
sectorul
financiar
competiþiei
strãine

China va elimina, de anul viitor, re-
stricþiile de deþinere impusã asupra
bãncilor strãine, respectiv companiilor
de brokeraj ºi asigurãri ºi de manage-
ment de active din alte þãri, a anunþat,
recent, televiziunea de stat chinezã,
dupã ºedinþa sãptãmânalã a Guvernu-
lui condus de premierul Li Keqiang.
Conform planului, societãþile finan-
ciare vor putea fi deþinute integral de
companiile strãine ce activeazã în pia-
þa chinezã, nemaifiind valabilã condi-
þia de a crea un joint-venture cu o con-
traparte localã ºi nici limita de deþinere
de 51%. Dereglementarea va avea loc
în mai multe etape pe parcursul lui
2020, în funcþie de pieþe.

“Capitalul strãin joacã un rol unic ºi
important în dezvoltarea economicã a
Chinei. Pentru a promova o dezvoltare
de înaltã calitate ºi modernizare, tre-
buie sã ataºãm întotdeauna o impor-
tanþã ridicatã folosirii capitalului strã-
in”, se precizeazã într-o declaraþie a
Consiliului de stat chinez ce reafirmã
angajamentul pentru deschiderea
economiei.

Totodatã, potrivit Agerpres, China
va sprijini eforturile guvernelor locale
de a atrage mai multe investiþii strãine
ºi de a permite firmelor strãine sã fie
mai flexibile în alegerea modului în
care împrumutã fonduri de peste hota-
re. China va face eforturi ºi pentru a nu
mai fi permise transferuri forþate de
tehnologie ale companiilor strãine, au
informat autoritãþile de la Beijing.

Stabilizarea investiþiilor strãine face
parte din politicile autoritãþilor chineze
de sprijinire a creºterii economiei, afec-
tatã de rãzboiul comercial cu SUA.

Decizia chinezilor vine pe fondul ne-
gocierilor comerciale dintre Statele
Unite ºi China, liberalizarea sectorului
financiar fiind vestitã la Washington ca
un mare succes al ultimelor discuþii ce
s-au încheiat week-end-ul trecut. Dis-
cuþiile comerciale au pus într-adevãr
presiune pe China, însã, în fapt, propu-
neri pentru a elimina restricþiile cu pri-
vire la deþinerile capitalului strãin în
companiile care activeazã în sectorul
financiar chinez au apãrut prima datã în
noiembrie 2017. Totodatã, la 20 iulie
2019, Consiliul de stat al Chinei a
anunþat cã va accelera procesul relaxã-
rii limitelor impuse capitalului strãin.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 4)

Valurile Dunãrii udã malurile ambelor þãri.


