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Nem csitul a nyilatkozatháború a PSD elnöke és Bukarest főpolgármestere között

Firea lemondásra szólítja Dragneát
Bírálja az ellenzék a  
házszabály-módosítást
Diktatórikusnak tartja az ellenzék a 
képviselőház házszabályának teg-
nap elfogadott módosítását, amely-
nek értelmében a rendet megza-
varó képviselőket szankcionálhat-
ják. A módosítás értelmében ket-
tőtől harminc napig terjedő időtar-
tamra eltiltható a parlament tevé-
kenységének egy részén vagy egé-
szén való részvételtől az a honatya, 
aki magatartásával megzavarja a 
törvényhozás munkáját. Betiltják a 
különböző molinók bevitelét is az 
ülésterembe. A kormányzó PSD–
ALDE-koalíció állítása szerint csak 
az Európai parlament házszabályát 
vették át, az ok pedig az, hogy az el-
lenzék bevitte a parlament épületé-
be az utcai tüntetéseket. A Nemze-
ti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek 
meg Romániát Szövetség (USR) és 
a Népi Mozgalom Párt (PMP) közöl-
te: diktatórikusnak tartja a módo-
sítást, ezért megtámadja azt az al-
kotmánybíróságon.

Két orosz gyanúsított 
a Szkripal-ügyben
A brit vádhatóság tegnapi beje-
lentése szerint két orosz állampol-
gár, Alekszandr Petrov és Ruszlan 
Bosirov gyanúsítható Szergej 
Szkripal egykori orosz–brit kettős 
ügynök és lánya, Julija Szkripal ta-
vaszi angliai megmérgezésével. 
A Korona nevében eljáró legmaga-
sabb szintű angol–walesi ügyészi 
hivatal (Crown Prosecution Servi-
ce, CPS) terrorizmusellenes ügy-
osztályának közleménye szerint a 
Scotland Yard terrorelhárító műve-
leti részlege alapos vizsgálat után a 
minap eljuttatta a vádhatósághoz 
az összegyűjtött bizonyítékokat, és 
az ügyészség megállapította, hogy 
e bizonyítékok elégségesek a vád-
emeléshez Petrov és Bosirov el-
len az elmarasztaló bírósági ítélet 
megszületésének reális esélyével. 
A CPS közölte azt is, hogy nem kéri 
Oroszországtól a két gyanúsított ki-
adatását, mivel az orosz alkotmány 
tiltja orosz állampolgá rok kiadatá-
sát. A vádhatóság ehelyett európai 
elfogató parancsot ad ki. Theresa 
May brit miniszterelnök szerint 
Londonnak bizonyítékai vannak ar-
ra, hogy a két orosz gyanúsított 
az orosz katonai hírszerzés (GRU) 
ügynöke.

Manfred Weber 
csúcsjelölt lenne
Manfred Weber tegnap bejelentet-
te, hogy elindul az Európai Nép-
párt (EPP) úgynevezett csúcsjelöl-
ti tisztségéért, hogy a párt európai 
parlamenti (EP-) választási győzel-
me esetén ő lehessen az Európai 
Bizottság következő elnöke. A ba-
jor Keresztényszociális Unió (CSU) 
46 éves elnökhelyettese az első po-
litikus, aki ringbe szállt a jelöltsé-
gért az EPP-ben. Jelentkezni októ-
ber közepéig lehet.

London mindenre 
készen áll
Nagy-Britannia felkészülten vár-
ja majd a Brexitet, vagyis EU-
tagságának megszűnését abban az 
esetben is, ha lesz megállapodás a 
kilépés feltételeiről az Európai Uni-
óval, és akkor is, ha nem – mondta 
kedden a brit Brexit-ügyi miniszter. 
Dominc Raab kijelentette: London 
kompromisszumkészséget tapasz-
tal az európai tárgyalópartnerek ré-
széről, és éppen ezért valószínűt-
len, hogy Nagy-Britannia megálla-
podás nélkül lesz kénytelen kilép-
ni az EU-ból.

Egész pályás letámadást 

indított Gabriela Firea, 

Bukarest főpolgármes-

tere Liviu Dragnea PSD-

elnök ellen: szerinte az el-

nöknek le kellene monda-

nia tisztségéből.

Liviu Dragneának vagy változ-
tatnia kellene a munkamód-
szerein, vagy le kellene mon-

dania a Szociáldemokrata Párt 
(PSD) elnöki tisztségéről – jelen-
tette ki Gabriela Firea, Bukarest 
főpolgármestere, a párt alelnöke, 
aki az elmúlt napokban több ízben 
is bírálta a kormány fő erejét adó 
párt vezetőit. Firea kedden este a 
Román Televízióban azt mondta: 
Dragneának változtatnia kell azon 
a szokásán, hogy a fontos dönté-
sek meghozatala előtt csupán két-
három személlyel konzultál, akik-
nek többsége nem is párttag. „Ha 
erre képes, az csodálatos lenne. 
Ha nem, szerintem a visszavonu-
lása a pártnak és az országnak is 
jót tenne, mivel mi vagyunk a leg-
nagyobb párt” – mutatott rá Firea. 
A főpolgármester mindazonáltal 
hozzátette: magánvéleményéről 
van szó, erről még nem egyeztetett 
párttársaival.

Firea felrótta Dragneának, hogy 
szabotálja a bukaresti fejlesztése-
ket. Állítása szerint a pártelnök a 
személyes találkozókon „mézes-
mázosan” viselkedik, és mindent 
megígér, utólag azonban más dön-
tések születnek. Indoklásul azt 

hozta fel, hogy ő ugyan támogatja 
a terveket, de a miniszterelnökök, 
Sorin Grindeanu és utódja, Mihai 
Tudose nem. 

Firea szerint ő megpróbálta élet-
ben tartani a politikai partneri vi-
szonyt Dragneával, azonban el-
utasításra talált. Bár a pártelnök 
az okokról semmit sem mondott, 
végül más párttársai elmondták, 
hogy Dragnea gyakorlatilag félté-
keny rá, mivel túlságosan népsze-
rű, és attól tartott, hogy a pártelnö-
ki tisztségre tör, vagy államfőjelölt 
kíván lenni. Firea ugyanakkor le-
szögezte: nem akar többet annál, 
hogy Bukarestet irányítsa. Firea 
tegnap is folytatta a Dragneával 
szembeni bírálatok sorát, azt ál-
lítva, hogy a PSD elnöke „ördögi le-
járató kampányt” indított ellene, 
amelynek során azt hangoztatja, 
hogy a „párhuzamos állam” túszá-
vá vált, illetve hogy azok szóvivőjé-

ül szegődött, akik ellenzik az am-
nesztiatörvényt. Leszögezte: ő ma-
ga sem ellenez egy ilyen törvényt, 
amennyiben azt a törvényeknek 
megfelelően fogadják el, ugyan-
akkor figyelmeztette párttársa-
it, hogy „mindenféle jogi kitaláció” 
csak káoszt eredményez, kompro-
mittálja az országot és a kormány-
oldalt, a PSD pedig szégyenbe süly-
lyed. Állítása szerint a pártveze-
tő azt is híreszteli, hogy segédkez-
ni akar a kormány megdöntésében, 
de ezt az állítást is cáfolta.

A politikus azt mondta: nem azt 
akarja, hogy Dragnea-ellenes el-
lenállás alakuljon ki a párton be-
lül, amely belülről rágja a pártot, és 
akadályozná az állam működését, 
de nem szereti a „patkányságokat”, 
és nem tartja korrektnek, hogy ami-
kor valaki jelzi, hogy nem ért egyet 
valamivel, hallgatásra intsék, és 
megvádolják azzal, hogy meg akar-

ja dönteni a kormányt. Annak kap-
csán, hogy a párhuzamos állammal 
való együttműködéssel vádolták 
meg, Dragneára utalva megjegyez-
te: nem ő volt az, „aki disznót vá-
gott a párhuzamos állammal”, ha-
nem a pártelnök.

Mint arról beszámoltunk, Firea a 
PSD országos végrehajtó bizottsá-
gának szombati ülésén a Dragnea 
bizalmasának számító Carmen 
Dan belügyminiszter távozását 
követelte az augusztus 10-ei kor-
mányellenes tüntetésen a résztve-
vők ellen vezényelt csendőrroham 
miatt. Ezt követően keményen bí-
rálta a pártelnököt, amiért az – sze-
rinte – nem támogatja Bukarest fej-
lesztési terveit. 

Carmen Dan egyébként tegnap 
Firea felszólítása kapcsán közöl-
te: nem kíván az általa politikai-
nak nevezett vádakra reagálni, és 
leszögezte: intézményi szinten fog-
lalkoznak az augusztus 10-ei ese-
mények minden vonatkozásával. 
Firea vádjaira Cătălin Rădulescu 
képviselő is válaszolt, aki szerint 
a főpolgármestert senki sem támo-
gatja a pártban, „csupán néhány fe-
dett szekus ügynök”, a parlamen-
ti frakció tagjai pedig nagyon elége-
detlenek vele. Szerinte Firea sem-
mit sem tett Bukarestért, de ezért 
nem a párt a felelős. Közölte, java-
solja majd, hogy a PSD vonja meg a 
politikai támogatást Fireától, mivel 
megengedhetetlen, hogy a pártot és 
annak elnökét bírálja. 

Akadt azonban támogatója is 
Fireának: Răzvan Rotaru PSD-
kép viselő is úgy gondolja, hogy 
Dragneának tennie kell egy lépést 
hátra, a pártot pedig meg kell újítani.

 
BALOGH LEVENTE

Nem adja fel a függetlenségi terveket a katalán elnök

Donald Trump meg akarta öletni Bassár el-Aszadot?

A jövő heti katalán nemzeti ünne-
pen való tömeges részvételre szó-
lított fel Quim Torra katalán elnök 
kedden a barcelonai nemzeti szín-
házban mondott politikai évnyitó 
beszédében. A katalán függetlensé-
get és a Spanyolországtól elszaka-
dó önálló köztársaság megterem-
tését képviselő politikus azt kér-
te, hogy szeptember 11-én az em-
berek „árasszák el” az ünnepi fel-
vonulásnak helyt adó belvárosi su-
gárutat Barcelonában. „A javaslat-
nak, amit teszek a katalán népnek, 
nagyon egyszerű a mottója: szabad-
ság vagy szabadság” – fogalmazott 
a politikus, hangsúlyozva, hogy füg-
getlenségi törekvéseikben egy lé-
pést sem hátráltak és semmiről 

sem mondtak le. Kijelentette, hogy 
a tavaly október 1-jei függetlenségi 
népszavazást – amelyet a spanyol 
alkotmánybíróság alkotmányelle-
nesnek ítélt, s amelynek megrende-
zése rendőri erőszakba torkollott 
– kiindulópontnak tekintik. Vélemé-
nye szerint az állam erőszakos fel-
lépése eltemette az emberi jogokat 
és szabadságot Katalóniában, ame-
lyek védelme érdekében mostan-
tól folyamatos megmozdulásokra 
kérte az embereket egészen addig, 
amíg tartanak a bírósági eljárások 
a katalán függetlenségi politiku-
sokkal szemben. Quim Torra hang-
súlyozta: ezekben a perekben csak 
a felmentő ítéletet tartja elfogadha-
tónak, mivel egyetlen demokráciá-

ban sem lehet bűn a szavazás meg-
rendezése. Kitért arra is, hogy a ki-
alakult konfliktust a spanyol állam-
mal egyeztetett, kötelező érvényű 
és nemzetközileg elismert önren-
delkezési népszavazás oldaná meg. 
Követendő példaként említette Skó-
ciát és Kanadát. „Ennél kevesebbet 
nem fogadok el’ – tette hozzá.

Lényegében elutasította Pedro 
Sánchez szocialista spanyol kor-
mányfő hétfői ajánlatát, miszerint a 
katalán autonómia alapokmányáról 
(Estatut) kellene népszavazást tar-
tani Katalóniában, ami azonban nem 
szólhat a függetlenségről, kizárólag 
az autonómia megerősítéséről. Az el-
nök hozzátette: továbbra is ragaszko-
dik a párbeszédhez és a tárgyalás-

hoz a spanyol kormánnyal a katalá-
nok önrendelkezésének elismerésé-
ért. Isabel Celaá spanyol kormány-
szóvivő a barcelonai rendezvényt kö-
vetően rendkívüli sajtótájékoztatót 
tartott Madridban, és úgy értékelte, 
hogy Torra „saját közönségének” be-
szélt, nem pedig minden katalánnak. 
Mint mondta, Katalóniában régóta hi-
ányzik a párbeszéd katalánok és ka-
talánok között, azért ennek megte-
remésére kérte a helyi autonóm ve-
zetést. Megismételte a központi kor-
mány korábbi álláspontját, miszerint 
a törvényes keretek között készek 
a párbeszédre a katalán autonómia 
megerősítéséről.

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Donald Trump elnöksége „teljes 
idegösszeomlás” – állítja most meg-
jelent új könyvében Bob Woodward, 
a The Washington Post tekintélyes 
publicistája. A könyv konkrét állítá-
sait mind John Kelly kabinetfőnök, 
mind James Mattis védelmi minisz-
ter, mind pedig Nikki Haley ENSZ-
nagykövet cáfolta.

A Richard Nixon elnök buká-
sához vezető Watergate-botrány 
egyik leleplezőjének új könyve ked-
den került a boltokba. A Félelem: 
Donald Trump a Fehér Házban cí-
mű oknyomozó riportkönyv – Do-

nald Trump, valamint jelenlegi és 
volt kormánytagok állítólagos kije-
lentéseit és anekdotákat idézve – a 
lehető legkedvezőtlenebb képet fes-
ti az Egyesült Államok elnökéről és 
környezetéről, illetve a washingto-
ni politikai elitről. Az MTI szerint 
a könyv egyik legsúlyosabb állítá-
sa szerint Donald Trump azt akar-
ta, hogy a tavaly áprilisban Szíriá-
ban elkövetett vegyi támadás után 
gyilkolják meg Bassár el-Aszad szí-
riai elnököt. James Mattis védelmi 
miniszter azonban egyszerűen fi-
gyelmen kívül hagyta az elnök óha-

ját, neki állítólag azt mondta, hogy 
„majd megoldja” a dolgot, és korlá-
tozott csapásmérést rendelt el szí-
riai vegyifegyver-raktárak ellen. A 
könyv állítása szerint a kormány-
zat tagjai egyébként is nemegyszer 
figyelmen kívül hagyják az elnök 
elvárásait. Az újságíró állítása sze-
rint például Gary Cohn volt gazda-
sági tanácsadó egyenesen ellopott 
az elnök íróasztaláról dokumentu-
mokat, hogy így akadályozza meg 
az aláírásukat „az ország érdeké-
ben”. Woodward konkrétan azt ál-
lítja, hogy Cohn – és a kabinet titká-

ra, Rob Porter – az Észak-amerikai 
Szabadkereskedelmi Egyezmény 
(NAFTA) újratárgyalásának doku-
mentumait emelte el, igaz, a megál-
lapodás újratárgyalását nem tudták 
megakadályozni. Woodward „ad-
minisztratív államcsínynek” neve-
zi Cohn és Porter kísérletét. Nikki 
Haley, az Egyesült Államok ENSZ-
nagykövete New Yorkban határo-
zottan visszautasította, hogy Do-
nald Trump valaha is Aszad elnök 
meggyilkolását tervezte volna. 

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Megromlott a viszony. Firea keményen nekiment Dragneának
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