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Mr. WikiLeaks va fi extrãdat!

Justiþia britanicã a decis extrãdarea în Suedia a
fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, dupã 11
luni de proceduri juridice. Hotãrârea poate fi însã
contestatã la Curtea Supremã. Australianul Julian
Assange, în vârstã de 40 de ani, este acuzat în
Suedia de viol ºi agresiune sexualã ºi a fost arestat
anul trecut, în decembrie, în Marea Britanie. O
primã instanþã britanicã a aprobat, în februarie,
extrãdarea lui Assange, însã avocaþii acestuia au
declanºat o procedurã complexã de apel, care a
întârziat demersul cu câteva luni. Assange este în
prezent consemnat la domiciliu la conacul unui prieten, situat în apropierea Londrei. Într-o biografie
neautorizatã, publicatã în septembrie, Julian
Assange dezminte încã o datã acuzaþiile de viol formulate în Suedia, denunþând o manipulare
politicã.”Aceste douã femei au avut cu mine relaþii
sexuale deplin consimþite”, afirmã el. Hotãrârea
instanþei londoneze va trebui însã autorizatã de
Curtea Supremã ºi numai în condiþiile în care contestaþia se referã la un aspect juridic de interes general, care depãºeºte cazul juridic al lui Assange.
Site-ul WikiLeaks a început sã publice în noiembrie trecut mii de telegrame diplomatice americane,
atrãgându-ºi critici dure din partea mai multor
guverne occidentale.

Moldovenii,
chemaþi
la urne
Moldovenii sunt chemaþi pe 18
noiembrie sã-ºi aleagã preºedintele.
Procedura a fost declanºatã dupã
ce mai mulþi oficiali europeni ºi-au
exprimat îngrijorarea legatã de
criza politicã prelungitã din
Republica Moldova. Alianþa pentru
Integrare Europeanã, coaliþia
aflatã în prezent la putere la
Chiºinãu, mai are nevoie de douã
voturi ca sã aleagã ºeful statului,
dar opoziþia comunistã refuzã sã i
le ofere ºi e improbabil ca Marian
Lupu, preºedintele Parlamentului,
sã devinã ºef al statului. Mai
degrabã viitorul preºedinte va fi
un personaj neutru, agreat de toate
partidele din Legislativ. În cazul în
care nu se reuºeºte alegerea
preºedintelui, Parlamentul va fi
dizolvat ºi vor fi organizate noi
anticipate, pentru a treia oarã în
ultimii doi ani ºi jumãtate.

Bulgarii au ales:
preºedinte de dreapta
Candidatul premierului conservator Boiko Borisov, Rosen Plevneliev, a fost ales preºedinte
al Bulgariei, obþinând 52,5 la sutã în cel de-al doilea tur de scrutin. Rivalul sãu socialist,
europarlamentarul Ivailo Kalfin, a primit doar 47,4 la sutã din voturi. Preºedintele în exerciþiu, Gheorghi Pãrvanov, provenit din Partidul Socialist, nu a mai putut candida, dupã douã
mandate succesive în funcþia de ºef al statului. Plevneliev va conduce Bulgaria împreunã cu
Margarita Popova, fost ministru al Justiþiei, care va fi vicepreºedinte. Preºedintele bulgar are
în principal prerogative de reprezentare, nu executive, astfel cã scrutinul a avut valoare de
test mai mult pentru premierul Boiko Borisov, confruntat cu dificultãþile economice ale þãrii
ºi aflat sub presiunea permanentã a Bruxelles-ului pentru a combate mai eficient corupþia ºi
criminalitatea.
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