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Johannis: nem 
közeledünk a V4-hez
Klaus Johannis szerint Ro-
mánia nem osztja a visegrá-
di négyek (V4) nézeteit Euró-
pa jövőjét illetően, és az állam-
fő cáfolta csütörtökön, hogy 
országa közeledne hozzájuk. 
„Románia hosszú évek óta 
próbál közeledni a V4-ekhez, 
ez külpolitikánk egyik alapve-
tése. Az utóbbi időben azon-
ban a visegrádi csoport olyan 
álláspontokat alakított ki, 
amelyek lényegesen eltérnek 
a mieinktől, így szerintem je-
lenleg nincs realitása annak, 
hogy Románia közeledne a 
V4-ekhez” – mondta Johannis 
egy craiovai rendezvényen, 
újságírói kérdésre válaszol-
va. A bukaresti szociálliberális 
kormánytöbbség vezető po-
litikusai – köztük Teodor 
Meleşcanu külügyminiszter – 
az utóbbi hetekben több ízben 
jelezték: Bukarest érdekelt a 
V4-kel folytatott együttműkö-
dés fejlesztésében.

Spanyol ultimátum 
a katalánoknak
Legtöbb egy hetes ultimátu-
mot adott Madrid a katalánok-
nak, ameddig válaszolniuk kell 
arra, pontosan mit is jelent az, 
hogy Carles Puigdemont elnök 
aláírta ugyan a függetlensé-
gi nyilatkozatot kedden este a 
parlamentben, de közölte: an-
nak hatálybalépését a spanyol 
kormánnyal folytatandó párbe-
széd érdekében felfüggesztik. 
Szerda esti spanyol sajtóérte-
sülések szerint a madridi kor-
mány két határidőt szabott 
meg a válaszra, az első jövő 
hétfőig tart, ha eddig nem ér-
kezik reagálás Barcelonából, 
ismét elküldik a felszólítást, 
amelyre csütörtökig adhat vá-
laszt a katalán kormány. Csü-
törtökön egyébként Spanyolor-
szág egységéért tüntetve tízez-
rek vonultak utcára Barceloná-
ban a spanyol nemzeti ünne-
pen, amelyet az amerikai kon-
tinens felfedezésének emléké-
re  tartanak ezen a napon. A ka-
talán városban egyszerre több 
utcai megmozdulás is zajlott; 
szélsőjobboldali mozgalmak is 
demonstráltak, amelyek közül 
két csoport összetűzésbe ke-
veredett egymással. 

Az EP Parlamenti Közgyűlése kiállt a kisebbségi oktatási rendszer mellett

Elmarasztalt ukrán jogszabály

Az Európa Tanács Parla-
menti Közgyűlése (PACE) 
80 százalékos többséggel 

elfogadta az új ukrán oktatási 
törvényt érintő sürgősségi ha-
tározatot, amellyel az Európa 
Tanács (ET) megvédte a meg-
lévő kisebbségi oktatási rend-
szert Ukrajnában – közölte Né-
meth Zsolt, az Országgyűlés 
külügyi bizottságának fideszes 
elnöke csütörtökön az MTI-vel. 
Németh Zsolt elmondta, az ukrán 
oktatási törvénnyel kapcsolatos 
strasbourgi vita után elfogadott 
határozat alapján szükségesnek 
látja, hogy javuljanak az állam-
nyelv oktatásának feltételei, de 
nem tartja indokoltnak átalakí-
tani és kétnyelvűvé tenni az ok-
tatást az államnyelv tanításának 
érdekében. A tanács véleménye 
szerint a meglévő egynyelvű ki-
sebbségi oktatási rendszer köze-
pette kell javítani az államnyelv 
tanításának feltételein.

Németh közölte, az Európa Ta-
nács és a közép-európai orszá-
gok is támogatják Ukrajnát az 
Oroszországgal kialakult konf-
liktusban területi integritásának 
megőrzése és szuverenitása gya-
korlása érdekében. Ugyanakkor 
értetlenül állnak azon kormány-
zati törekvések előtt, amelyek az 
oktatási törvénnyel destabilizál-
ni kívánják a szomszédos orszá-
gokkal és a területén élő nem-
zeti kisebbségekkel kialakított 
kapcsolatokat. Az ET egyértel-
műen ellenzi, hogy Kijev növelje 
a szomszédos országok közötti 
feszültséget és azon az álláspon-
ton van, hogy a régió országainak 
együtt kell működniük annak ér-
dekében, hogy az európai érté-
kek gyökeret verjenek és meg-
erősödjenek Ukrajnában.

Az elfogadott határozat to-
vábbá elvárja, hogy Ukrajna 

hajtsa végre az elfogadott tör-
vény módosítását a Európa Ta-
nács alkotmányjogi szakértők-
ből álló testületének, a Velencei 
Bizottság elvárásainak megfe-
lelően. Németh Zsolt aláhúz-
ta, a magyar kezdeményezés-
re lefolytatott vita eredménye 
az is, hogy Petro Porosenko uk-
rán elnök szerdán elmondott 
strasbourgi beszédében nyi-
tottnak mutatkozott a szabályo-
zás felülvizsgálatára. Hozzátet-
te, Thorbjorn Jagland, az Európa 
Tanács főtitkára a szervezet min-
den kisebbségek védelmét szol-
gáló eszközét felajánlotta a kár-
pátaljai magyar oktatási rend-
szer védelmében.

Andres Herkel észt néppár-
ti képviselő, a PACE jelentéste-
vője a csütörtöki vita során ki-
jelentette, az új ukrán oktatási 
törvény nem teremt megfelelő 
egyensúlyt a nemzeti kisebb-
ségek nyelve és az ország hi-
vatalos nyelve között, a szabá-
lyozás ilyen formájában nagy-

ban akadályozza a nemzeti ki-
sebbségek anyanyelven történő 
tanítását. Herkel aláhúzta, egy 
ország hivatalos nyelvének is-
merete a társadalmi kohézió és 
az integráció egyik tényezője, 
amely indokolja, hogy az állam 
elősegítse nyelve tanulásának 
lehetőségét. A hivatalos nyelv 
oktatására irányuló intézkedé-
seknek ugyanakkor együtt kell 
járniuk a nemzeti kisebbsé-
gek nyelvének védelmével, és 
tartózkodniuk kell mindenfaj-
ta megkülönböztetéstől. Herkel 
szerint a felsoroltak alapján és 

a békés együttélés megőrzésé-
nek céljából az ukrán hatósá-
goknak felül kell vizsgálniuk 
a kisebbségi nyelvhasználatot 
érintő oktatási törvényt, hogy 
különbségtétel nélkül rendel-
kezzen az „őshonos ukrajnai 
nemzetiségek” és a „nemze-
ti kisebbségek” minden tagjá-
ra nézve. A jelentéstevő vége-
zetül arra szólította fel a szom-
szédos országokat, hogy mu-
tassanak készséget arra, hogy 
követeléseiknek megfelelően 
ugyanolyan mértékű megálla-
podásokat kínáljanak az or-
szágukban élő ukrán nemze-
ti kisebbségi közösségeknek.

Korodi Attila, az RMDSZ 
képviselőházi frakcióvezető-
je elmondta, a magyar és a ro-
mániai delegáció együttműkö-
dött a nyilatkozat elfogadása 
érdekében. Kifejtette: az uk-
rán oktatási törvény rossz, és 
a román delegáció álláspontja 
szerint negatívan befolyásolja 
a Románia és Ukrajna közötti 
együttműködést, illetve utóbbi 
közeledését az európai intéz-
mények felé. Leszögezte: a leg-
jobb megoldásnak azt tartják, 
ha a kisebbségi gyerekek szá-
mára különleges, a többségiek-
től eltérő módon oktatják az ál-
lam nyelvét.

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Csütörtök esti lapzártánkkor 
még javában tartott a kormány 
fő erejét adó Szociáldemokrata 
Párt (PSD) országos ügyvezető 
bizottságának ülése, amelyen a 
Mihai Tudose miniszterelnök ál-
tal kezdeményezett kormányát-
alakítás részleteit vitatták meg. 
A késő délután kezdődött tárgya-
lások elhúzódtak a pártvezeté-
sen belüli viták miatt, ugyanak-
kor a kormányátalakítás sikerét 
az is megkérdőjelezte, hogy a ko-
alíciós partner Liberálisok és De-
mokraták Szövetsége (ALDE) úgy 
döntött: nem tartja indokoltnak a 
kormányfő által leváltásra kisze-
melt minisztere, Viorel Ilie parla-
menti kapcsolatokért felelős tár-
cavezető menesztését.

Mint arról beszámoltunk, 
Tudose elsősorban három, az 
Országos Korrupcióellenes 
Ügyosztály (DNA) által vizs-
gált miniszter, Sevil Shhaideh 
kormányfőhelyettes, Rovana 
Plumb uniós alapokért és Viorel 

Ilie parlamenti kapcsolatokért fe-
lelős miniszter menesztését he-
lyezte kilátásba, emellett Răzvan 
Cuc közlekedési miniszter levál-
tása is fölmerült. Azt is közölte, 
ha a koalíciós pártok nem járul-
nak hozzá a minisztercserék-
hez, lemond. Közvetlenül az ülés 
előtt úgy fogalmazott: ha a párt-
ja kéri, bármikor lemond. A kor-
mányfő amúgy a délutáni találko-
zó előtt egyeztetett Liviu Dragnea 
PSD-elnökkel.

A kormánypárton belül egyéb-
ként heves indulatokat váltott ki 
a miniszterelnök kezdeményezé-
se. Liviu Pleșoianu, a párt parla-
menti képviselője levelet küldött 
a végrehajtó testület tagjainak, 
amelyben úgy vélte: amennyiben 
a párt vezetői a büntetőügyes mi-
niszterek lemondása mellett dön-
tenek, akkor „elárulják” a vá-
lasztóikat. Kifejtette: tudni akar-
ja, kik azok akik „azonos pá-
lyán futnak a KKK-hármassal,” 
azaz Klaus Johannis államfővel, 

Hans Klemm amerikai nagykö-
vettel és Laura Codruța Kövesi 
DNA-főügyésszel –, és kik küz-
denek egy, „az új Szekuritáté” el-
leni függetlenségi nyilatkozatért. 
A politikus egyben bírálta Mihai 
Tudose kormányfőt. A párt több 
vezetője szintén az érintett tárca-
vezetők leváltása ellen foglalt ál-
lást, és sajtóértesülések szerint 
Dragnea is ragaszkodott bizalmi 
emberéhez, Shhaidehhez.

Călin Popescu-Tăriceanu, az 
ALDE elnöke közölte: továbbra is 
fenn kívánják tartani a koalíciót a 
politikai stabilitás érdekében, és 
azt is elismerik, hogy a minisz-
terelnök joga az előzetes elemzé-
sek nyomán kormányátalakítást 
végrehajtani. Kijelentette, a telje-
sítmény és a hozzáértés hiányára 
vonatkozó érvet érthetőnek tart-
ja, a DNA-vizsgálatra vonatkozót 
azonban nem, miután az utóbbi 
időben számos bizonyíték került 
napvilágra arra vonatkozóan, 
hogy a DNA munkatársai visz-

szaéltek hatalmukkal, ami meg-
kérdőjelezi a jogállamiságot, és 
egy többé-kevésbé okkult erők-
ből álló párhuzamos állam lété-
re utal. „Nem elfogadható, hogy 
a DNA úgy alakítson kormányt, 
ahogy akar” – szögezte le, kije-
lentve: fenntartják Viorel Ilie po-
litikai támogatását, és emlékez-
tetett, hogy a szenátus elutasítot-
ta a bűnvádi eljárásra vonatkozó 
DNA-felkérést. Azt is elemondta, 
céljuk az igazságügyi reform ke-
resztülvitele a jogállamiság vé-
delmében és a párhuzamos ál-
lam felszámolása érdekében.

A PSD ülését megelőzően 
Klaus Johannis államfő is kom-
mentálta a helyzetet, megjegyez-
ve: ha a jelenlegi kormány is meg-
bukna, komolyan föl kellene ten-
nie magának a kérdést, hogy ké-
pes-e a párt kormányozni. Mihai 
Tudose kapcsán – akivel amúgy 
Craiován a Ford-üzemben egyez-
tetett is a politikai helyzetről 
– úgy vélekedett, a miniszter-

elnök jóhiszemű, és jól teljesí-
tő csapatot szeretne kialakíta-
ni. Hozzátette: ő és a polgárok is 
azt szeretnék, hogy a PSD álljon 
elő kézzel fogható eredmények-
kel, ha pedig ehhez kormányát-
alakítás szükséges, akkor meg 
kell lépni. A büntetőjogi problé-
mákkal rendelkező miniszterek 
kapcsán megjegyezte: olyan kor-
mányra van szükség, amely tag-
jainak nincsenek feddhetetlensé-
gi problémái. „A politikában nem 
működik az ártatlanság vélelme” 
– szögezte le, megállapítva: a nép 
elé kiálló politikusoknak feddhe-
tetleneknek kell lenniük.

A kormányfő hétfőn este az 
Antena 3 hírtelevízióban nyilat-
kozva közölte, „mini kormány-
átalakításra” készül, négy vagy 
öt miniszterét cserélné le, ez-
zel kapcsolatban pedig még ezen 
a héten meghozza a szükséges 
döntéseket.

BALOGH LEVENTE

Kormányátalakítási huzavona a bukaresti koalíciós pártokban

Az ukrán oktatási törvényt elítélő határozatot foga-

dott el csütörtökön az Európa Tanács Parlamen-

ti Közgyűlése. A testület szerint a jogszabály hátrá-

nyosan megkülönbözteti a kisebbségi diákokat.

Teljesen eltér Budapest és Kijev álláspontja

Teljesen másként ítéli meg Magyarország és Ukrajna az ukrán ok-
tatási törvény kérdését – mondta Szijjártó Péter magyar külgaz-
dasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten, miután uk-
rán kollégájával tárgyalt. A tárcavezető a megbeszélést követő 
sajtótájékoztatón kiemelte: ennél is nagyobb baj, hogy a határon 
túl, Kárpátalján élő magyarok is másként látják a helyzetet, mint 
az ukrán kormány. Magyarországnak nem a harc a célja, hanem a 
megállapodás, hogy a kárpátaljai magyarok ugyanazokat a jogo-
kat élvezhessék, mint a törvény elfogadása előtt – jelentette ki. 
Hozzátette: azonban amíg a helyi magyar közösség nem mond-
ja azt, hogy elégedett a helyzettel, Magyarország nem tudja felol-
dani azt a döntését, hogy a nemzetközi szervezetekben nem tá-
mogatja az ukrán javaslatokat, az Ukrajnának fontos kérdéseket. 
Szijjártó Péter hangsúlyozta: akkor lehetne eredményes a kon-
zultáció, ha a törvény vonatkozó részét felfüggesztenék. Pavlo 
Klimkin ukrán külügyminiszter szerint ugyanakkor az új törvény 
nem az emberek ellen irányul, hanem azt szolgálja, hogy minden 
állampolgár érvényesülni tudjon Ukrajnában.

Kiálltak. Az EP Parlamenti Közgyűlése elítélte Ukrajnát




