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Ismét blicceltek
a szenátorok
Nem szavazott tegnap a már-
cius 15-e hivatalos magyar ün-
neppé nyilvánításáról a sze-
nátus, mivel szavazatképte-
lenség miatt be kellett rekesz-
teni az ülést. Az RMDSZ által 
beterjeszett javaslat a 12. na-
pirendi pont lett volna, ám az 
ülésvezető Niculae Bădălău 
a 9. napirendi pont vitáját kö-
vetően 15 perc szünetet kért, 
amelynek letelte után beje-
lentette, hogy mivel már nincs 
meg a szavazatképességhez 
szükséges létszám, berekesz-
ti az ülést. Tánczos Barna sze-
nátor ezt követően azt mond-
ta, egyelőre nem tudják, hogy a 
többség támogatja-e a terveze-
tüket, vagy sem.

Porosenko védi az 
okta tási törvényt
Az ukrán oktatási törvény – 
a nemzetközi kötelességek-
nek megfelelően – szavatolja 
a nemzeti nyelveken „szüksé-
ges szinten” történő oktatást, 
és egyenlő lehetőséget biztosít 
minden állampolgár számára 
– jelentette ki Petro Porosenko 
ukrán elnök Strasbourgban, 
az Európa Tanács parlamenti 
közgyűlésének szerdai ülésén. 
Porosenko beszédében hang-
súlyozta, hogy az ukrán okta-
tási reform az oktatás színvo-
nalának biztosítását, valamint 
az ország jövőjét és biztonsá-
gát szolgálja. A világban kiala-
kult irányvonalaknak megfele-
lően biztosítja a szabad nyelv-
használatot, a kisebbségeknek 
az anyanyelvükön történő ok-
tatást – állította.

Dragnea bakija

Elutasította tegnap a képvi-
selőház a A Szociáldemokra-
ta Párt súlyosan károsítja az 
egészséget című egyszerű in-
dítványt, amelyet a Nemzeti Li-
berális Párt, a Mentsétek meg 
Romániát Szövetség és a Né-
pi Mozgalom Párt nyújtott be. 
97-en támogatták szavazatuk-
kal az indítvány elfogadását, 
149-en ellenezték azt, 19-en 
tartózkodtak. Liviu Dragnea, a 
PSD elnöke megszavazta az in-
dítványt – saját bevallása sze-
rint tévedésből.

Dodon közeledne 
Oroszor szághoz
Igor Dodon moldovai elnök 
kedden este Vlagyimir Putyin 
orosz elnök támogatását kér-
te ahhoz, hogy országa megfi-
gyelői státust szerezhessen az 
Eurázsiai Gazdasági Unióban. 
Dodon azt mondta, Moldova 
folytatni kívánja az együttmű-
ködést Oroszországgal a Füg-
getlen Államok Közösségében 
és egyéb nemzetközi szerve-
zetekben is. Egyben kijelentet-
te: Oroszország Moldova leg-
főbb stratégiai partnere. A két 
politikus Szocsiban, a FÁK-
tagállamok államfőinek talál-
kozóján tárgyalt kedden. A mol-
dovai elnök szerint a chişinăui 
kormányt és a parlamen-
ti többséget nyugati országok 
irányítják, amelyek rontani kí-
vánják a moldovai–orosz kap-
csolatokat. Putyin biztosította 
Dodont, hogy Moszkva minden 
szükséges intézkedést meg-
tesz a transznisztriai konfliktus 
megoldása érdekében.

Bár a katalán elnök aláírta a függetlenségi nyilatkozatot, a párbeszédért halaszt

Felfüggesztett függetlenség

A spanyol kormány hivata-
losan felszólítja a kata-
lán kormányt: tisztázza, 

hogy kinyilvánította-e Katalónia 
függetlenségét – jelentette be 
Mariano Rajoy spanyol minisz-
terelnök kormánya tegnapi rend-
kívüli ülése után Madridban, me-
lyen értékelték a katalán elnök 
keddi függetlenségi nyilatkoza-
tát. Carles Puigdemont katalán 
elnök ugyanis kedden este ugyan 
aláírta a függetlenségi nyilatko-
zatot, de közölte: annak kihir-
detését a Madriddal folytatandó 
párbeszéd érdekében elhalaszt-
ja. Mariano Rajoy elmondta: ez a 
felszólítás megelőz minden más 
olyan intézkedést, amelyet a kor-
mány alkalmazhat az alkotmány 
155-ös cikke alapján. (Ez a pasz-
szus lehetőséget ad Katalónia au-
tonómiájának ideiglenes felfüg-
gesztésére a spanyol parlament 
jóváhagyásával.)

A spanyol kormány bizonyos-
ságot kíván nyújtani a spanyo-
loknak, különösen pedig a kata-
lánoknak, és el kívánja kerülni 
a zűrzavart, amelyet a katalán 
kormány vezetői hoztak létre – 
jelentette ki a spanyol kormány-
fő, hangsúlyozva: a katalán elnök 
válaszától függ, hogy mi fog tör-
ténni a következő napokban.

Mariano Rajoy szerint ha 
Carles Puigdemont kifejezi szán-
dékát a törvény tiszteletben tar-
tására és az intézményes rend 
visszaállítására, azzal véget vet-
het a bizonytalanság, a feszült-
ségek időszakának. „Ez az, amit 
mindenki akar és vár” – tet-
te hozzá. Rajoy Pedro Sánchez, 
az ellenzéki Spanyol Szocialis-
ta Munkáspárt (PSOE) főtitká-

ra eközben a spanyol alkotmány 
reformjának tanulmányozásá-
ról állapodott meg. „Az alkot-
mány védelmének legjobb módja 
annak megreformálása” – fogal-
mazott az ellenzéki vezető szer-
dai sajtótájékoztatóján. Pedro 
Sánchez szerint az 1978-as Spa-
nyolország nem ugyanaz, mint a 
2017-es, vannak a területi együtt-
élésnek olyan elemei, amelyeket 
aktualizálni kell. A szocialista 
párt korábban már többször el-
mondta, hogy elképzelései sze-
rint Spanyolországnak föderáci-
ós államként kellene működnie.

Jordi Turull katalán kormány-
szóvivő tegnap azt mondta: szim-
bolikus esemény volt a független-
ségi nyilatkozat aláírása a kata-
lán elnök és a függetlenséget tá-
mogató képviselők részéről a 

parlament kedd esti ülését köve-
tően. „Az aláírás szimbolikus ak-
tus volt, amellyel mindannyian 
aláírtuk elkötelezettségünket e 
függetlenség kinyilvánítása mel-
lett” – fogalmazott a politikus, 
aki kifejtette azt is, hogy a füg-
getlenségi nyilatkozat végső for-
máját majd a katalán törvényho-
zásnak kell megadnia, és ebben 
az esetben erről nincs szó. „Ül-
jünk le, beszéljünk” – üzent nyi-
latkozatában a spanyol kormány-
nak, és kérte Mariano Rajoy spa-
nyol kormányfőt, hogy adja meg a 
„napot, helyet és órát” a tárgya-
láshoz. Hozzátette: a katalán kor-
mány következetes lesz a függet-
lenségi menetrend folytatásában.

A három függetlenségpárti 
párt képviselői által aláírt nyilat-
kozatban az áll: „Kinyilvánítjuk, 

hogy a Katalán Köztársaság füg-
getlen, szuverén, demokratikus 
és szociális jogállam.” A nyilatko-
zatot azonban párbeszédre fel-
szólítva egyelőre felfüggesztette 
a katalán elnök.

Puigdemont kedd este a par-
lamentben arról beszélt, hogy 
Katalónia elnyerte a jogot, hogy 
független állammá váljon, de a fe-
szültség csökkentése érdekében 
azt javasolta, várjanak „néhány 
hetet” a párbeszéd érdekében.

„Vállalom a Katalónia népe ál-
tal rám ruházott felhatalmazást, 
hogy (a tartomány) független ál-
lammá váljon” – mondta az elnök 
az október elsején lezajlott – erő-
szakos cselekményekbe torkol-
lott – népszavazás eredményére 
utalva. Mindennek ellenére kije-
lentette: javasolni fogja a parla-
mentnek a függetlenség kinyil-
vánításának felfüggesztését né-
hány hétre, hogy esélyt adjanak a 
párbeszédre, tárgyalásokat foly-
tathassanak Spanyolországgal.

Puigdemont a kialakult feszült-
ség csökkentésére szólított fel.

„Szélsőséges helyzetnek vol-
tunk tanúi, az európai demokrá-
cia történetében először fordult 
elő  hogy egy szavazás rendőr-
ségi erőszak közepette zajlott” – 
jelentette ki Carles Puigdemont, 
aki szerint Katalóniát megaláz-
ták, amikor megpróbálta módosí-
tani saját státusát az alkotmány 
tiszteletben tartása mellett.

Inés Arrimadas, az ellenzék 
vezére felszólalásában élesen bí-
rálta az elnököt. „Ami ma itt tör-
tént, nem más, mint egy előre be-
jelentett államcsíny krónikája” 
– mondta. „Maguk Európa leg-
rosszabb nacionalistái” – tette 
hozzá az ellenzéki politikus, aki 
szerint Puidgemont egyáltalán 
nem élvezi a katalánok többségé-
nek támogatását.

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Cáfolta tegnap Mihai Tudose 
miniszterelnök, hogy Sevil  
Shhaideh területfejlesztésért fe-
lelős miniszterelnök-helyettes 
és Rovana Plumb európai uni-
ós alapokért felelős miniszter 
benyújtota volna a lemondását.

Ezt annak kapcsán közölte, 
hogy, mint arról beszámoltunk, 
hétfőn este bejelentette, kor-
mányátalakításra készül, amely-
nek során elsősorban azokat a 
minisztereket akarja lecserél-
ni, akik ellen bűnvádi eljárást 
kezdeményeztek. Ez a kormány 

fő erejét adó Szociáldemokrata 
Párt (PSD) elnökéhez közel álló 
Shhaidehet és Plumbot egyaránt 
érinti, mivel Belina-ügyben, 
amelyben az Országós Korrup-
cióellenes Ügyosztály (DNA) azt 
vizsgálja, hogyan került állami 
kézből a Teleorman megyei köz-
gyűlés kezelésébe egy horgász-
paradicsom, mindkettejük ellen 
vizsgálódnak az ügyészek.

Tudose tegnap Dragneával 
egyeztetett, ezt követően közölte, 
hogy a két miniszter nem nyújtot-
ta be a lemondását. Azt ugyanak-

kor nem árulta el, hogy egyálta-
lán számít-e arra, hogy benyújt-
ják. Elmondta: azért akarja me-
neszteni őket, mert mindketten 
folyamatos kapcsolatban állnak 
Brüsszellel, márpedig Brüsszel-
ben egészen másképp látják a 
dolgokat. Shhaidehet egyébként 
tegnap be is idézte a DNA az ügy-
ben. A kormányfőhelyettes közöl-
te: már meghozta a jövőjét illető 
döntést, amit ma közöl a PSD ve-
zetőségének ülésén.

A Tudose és Dragnea között a 
DNA-vizsgálat által érintett mi-

niszterek menesztése kapcsán 
kirobbant, de hivatalosan elsi-
mítottnak hirdetett nézeteltérés 
kapcsán tegnap Victor Ponta volt 
miniszterelnök, a PSD korábbi el-
nöke, aki jelenleg független kép-
viselőként tevékenykedik, úgy 
vélekedett, ha Dragnea marad a 
párt elnöke, minden még rosz-
szabbra fordul, ezért az egyet-
len, még jó megoldás most az len-
ne, ha Tudose átvenné a párt irá-
nyítását is.

B. L.

A választások óta eltelt tíz hó-
nap alatt mintegy tíz százalékkal 
csökkent a kormány fő erejét adó 
Szociáldemokrata Párt támoga-
tottsága, amelyre a januári 49 he-
lyett most a polgárok 38,8 száza-
léka voksolna – derül ki az IMAS 
közvélemény-kutató felmérésé-
ből, amelyet kedden este ismer-
tettek a Digi 24 hírtelevízióban.

A második Nemzeti Liberális 
Párt (PNL) támogatottsága eny-
hén növekedett, a januári 20,7 he-

lyett most a voksok 30,9 száza-
lékát kapná. A harmadik helyen 
a kisebbik koalíciós párt Liberá-
lisok és Demokraták Szövetsé-
ge (ALDE) áll, amely szintén fel-
tornászta népszerűségét, 6,8-ról 
8,1 százalékra. A negyedik Ment-
sétek meg Romániát Szövetség 
(USR) viszont a januári 8,3 szá-
zalék helyett most csak 6,8 szá-
zalékon áll. Az RMDSZ-t 5 szá-
zalékon mérték, míg a Népi Moz-
galom Párt (PMP) támogatottsá-

ga 3 százalékos. Alin Teodorescu 
szociológus szerint a PSD az 
igazságügyi problémák, illetve a 
büntető törvénykönyv módosítá-
sára tett kísérletek miatt veszí-
tett szavazókat, a párt erodáló-
dásából pedig a PNL és az ALDE 
profitál, azonban ha a liberálisok 
nem válnak aktívabbá, nem érik 
utol a szociáldemokratákat. Az 
USR népszerűségének csökke-
nése Teodorescu szerint annak 
tudható be, hogy nem aktív.

Az IMAS szerint Mihai Tudose 
miniszterelnök népszerűsége jú-
lius óta jelentéktelen mértékben 
csökkent, 24,7 százalékról 23,2-
re. Liviu Dragnea PSD-elnök nép-
szerűsége viszont jelentősebb 
arányban zuhant, 21,7-ről 18,7-re. 
Klaus Johannis államfő népsze-
rűsége 41,7 százalékos. A felmé-
rés szeptemberben készült 1000 
személy megkérdezésével.

B. L.

Kihallgatták Sevil Shhaidehet a korrupcióellenes ügyészek

Zuhan a PSD népszerűsége az IMAS felmérése szerint

Aláírta ugyan Carles Puigdemont katalán elnök a függetlenségi nyilatko-

zatot, de a párbeszéd szükségességére hivatkozva felfüggesztette annak 

végrehajtását. Madrid a helyzet tisztázását várja Barcelonától.

Lebegtetett függetlenség. Puigdemont párbeszédet akar




