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Elnapolhatják az ukrán oktatási
törvény nyelvi cikkelyének bevezetését
Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter 
kijelentette, ő is amellett van, hogy az 
ukrán oktatási törvény nyelvi cikkelyének 
bevezetését halasszák el öt évvel. A tár-
cavezető kedden egy kijevi sajtótájékoz-
tatón kommentálta Magyarországnak az 
oktatási törvénnyel kapcsolatos állás-
pontját – írta a Szevodnya című ukrán lap 
internetes oldalán. Budapest több ízben 
és számos fórumon sürgette Kijevet, hogy 
hajtsa végre az Európa Tanács Velencei 
Bizottságának a jogszabállyal kapcsolat-
ban megfogalmazott ajánlásait, legfő-
képpen azt, hogy a 2018-ban életbe lépett 
törvénynek az oktatás nyelvét szabályozó 
7. cikkelyét ne 2020-ban, hanem csak  
2023-ban vezessék be. Ezt magyar sajtóje-
lentések szerint a NATO-ban is támogat-
ták. Ez utóbbira reagálva Klimkin közölte, 
hogy folyamatos kapcsolatban van a 
NATO-val és Magyarországgal egyaránt, 
továbbá rendszeresen találkozik nem-
zetközi rendezvényeken Szijjártó Péter 
magyar külügyminiszterrel. Hangsúlyozta 
ugyanakkor, hogy „a szövetség álláspont-
ja teljesen egyértelmű: egyetlen ország 
sem használhatja a NATO-t kétoldalú 
kérdések megoldására”. „Ezt nagyon 
világosan kifejezte a szövetség minden 
képviselője” – tette hozzá.  

Manfred Weber: a menekültkérdés
2019 első számú témája
A menekültkérdés a 2019-es választá-
si év első számú témája – mondta az 
európai parlamenti (EP) választással 
kapcsolatban Manfred Weber, az Eu-
rópai Néppárt (EPP) csúcsjelöltje egy 
tegnapi bajorországi beszédében. A bajor 
Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa 
Passauban pártja hagyományos ham-
vazószerdai gyűlésén kiemelte, hogy az 
EPP és a CSU „három világos üzenetet” 
küld a választóknak a menekültkérdés 
kezeléséről. Az első az, hogy pontosan 
tudni kell, ki tartózkodik az EU területén, 
ezért gondoskodni kell a külső határ 
ellenőrzéséről – mondta Manfred Weber. 
A bolgár–török határon épített kerítésről 
szólva hangsúlyozta: támogatást és nem 
bírálatot érdemelnek azok a politikusok, 
akik hozzájárulnak ahhoz, hogy ne az 
embercsempészek, hanem a határvédel-
mi szervek döntsék el, ki léphet be az EU-
ba. A második az, hogy az EU továbbra is 
fogad menekülteket, korlátozott időre és 
előre meghatározott létszámú csoportok-
ban. Eközben Dimitrisz Avramopulosz, az 
Európai Bizottság migrációs politikáért és 
uniós belügyekért, valamint az uniós pol-
gárságért felelős tagja tegnap Brüsszel-
ben azt mondta: az a tény, hogy a március 
végén tervezett uniós csúcstalálkozó 
napirendjén hosszú évek óta először nem 
szerepel a migráció kérdése, azt igazolja, 
hogy a migrációs válságnak vége.

Washingtonnak nincs terve
az orosz fegyverkezés akadályozására
Az Egyesült Államoknak még mindig 
nincs kidolgozott terve arra, hogyan 
akadályozza meg Oroszország fegyverke-
zését – mondta szenátusi meghallgatásán 
kedden Curtis Scaparrotti tábornok, az 
Egyesült Államok Európai Parancsnok-
ságának és a NATO európai erőinek főpa-
rancsnoka. A szenátus fegyveres erőkkel 
foglalkozó bizottsága előtt a tábornok 
leszögezte: az Egyesült Államok és szö-
vetségesei még mindig keresik a megol-
dásokat, miután Washington felmondta 
közepes és rövid hatótávolságú rakéták 
felszámolásáról megkötött szerződést 
(INF), és megkezdődött a hat hónapig 
tartó átmeneti időszak.

Szeretné elkerülni Ludovic Orban, 
a Nemzeti Liberális Párt elnöke, 
hogy közösen kelljen kormányoz-
nia az RMDSZ-szel.
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N em kíván együtt kormányozni az 
RMDSZ-szel Ludovic Orban, az el-
lenzék fő erejének számító Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) elnöke. Orbant egy, a 
HotNews portálnak adott interjúban kér-
dezték arról, hogyan viszonyul a magyar 
szervezettel való együttműködéshez.

A politikus szerint több ízben is tárgyalt 
már az RMDSZ politikusaival, de aztán 
azok mindig máshogy szavaztak a parla-
mentben ahhoz képest, amit neki mond-
tak, ezért azt szeretné, ha semmilyen 
megállapodásra nem kényszerülne velük.

Állítása szerint az RMDSZ román cen-
tenáriummal kapcsolatos nyilatkozatai 
ünneprontónak minősülnek, és azt is el-
fogadhatatlannak tartja, hogy az RMDSZ 
határozatban mondta ki: a piros-fe-
hér-zöld zászló nem csupán Magyaror-
szág zászlaja, hanem az összmagyarságé. 
Az RMDSZ folyamatosan provokálja a ro-
mánokat – mondta az apai ágon magyar 
származású politikus.

Nem ez az első alkalom, amikor Orban 
kirohan a magyar jogkövetelések ellen, 

a PNL igyekezett akadályozni a maros-
vásárhelyi római katolikus gimnázium 
újraalapítását, abszurdnak nevezte a 
magyar autonómiaköveteléseket, kije-
lentette, hogy a magyarok követelései 
ügyében nem hajlandó kompromisszum-
ra, és a PNL ott volt azon pártok között, 
amelyek alkotmánybíróságon támadták 
meg a magyar hivatali anyanyelvhaszná-
latot bővítő közigazgatási reformot.

Lapunk tegnap megkereste az Európai 
Néppártot (EPP), amelynek mind a PNL, 

mind az RMDSZ tagja, hogy megtudjuk, 
mit szólnak ahhoz, hogy egyik tagpártjuk 
elnöke kijelentette: nem akar együtt kor-
mányozni a másik tagpárttal. Arra is kí-
váncsiak voltunk, hogyan értékelik, hogy 
Orban és a PNL az utóbbi időben minden 
alkalommal kirohant a magyar jogkövete-
lések ellen, és igyekezett megtorpedózni 
a magyar közösség jogainak szavatolását. 
A konzervatív és kereszténydemokrata 
pártokat tömörítő pártszövetség lapzár-
tánkig nem válaszolt.

A PNL ELNÖKE NEM KORMÁNYOZNA EGYÜTT A MAGYAR SZERVEZETTEL

Ludovic Orban: nem kell az RMDSZ

Magyarfóbia. Orban nem kormányozna együtt a szerinte „románokat provokáló” RMDSZ-szel
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A kormány fő erejét adó Szociáldemokrata 
Párt (PSD) távolmaradása nyomán ha-

tározatképtelenség miatt elmaradt tegnap 
a képviselőházi szavazás a Tudorel Toader 
igazságügy-miniszter ellen az ellenzék által 
benyújtott egyszerű indítványról, amelyet 
az ügyészségi vezetők kinevezését módosító 
sürgősségi kormányrendelet miatt nyújtott 
be az ellenzék. A voksolást ennek nyomán 
várhatóan jövő héten tartják meg.

Az ok abban keresendő, hogy a szociálde-
mokraták egy részének körében is elégedet-
lenség uralkodik Toader tevékenysége miatt. 
Liviu Dragnea PSD-elnök közölte: tisztázni 
kell a párton belüli álláspontokat az ügyben. 
Ennek érdekében megvárják, amíg hazatér 
a külföldi látogatáson tartózkodó Viorica 
Dăncilă miniszterelnök, és vagy a hétvégén, 

vagy a jövő hét elején koalíciós egyeztetést 
tartanak, amelyen részt vesz majd Călin 
Popescu-Tăriceanu, a Toadert miniszternek 
jelölő Liberálisok és Demokraták Szövetsége 
(ALDE) elnöke és maga a miniszter is.

Sajtóértesülések szerint Dragnea ultimá-
tumot adott Toadernek, miszerint ha a na-
pokban nem dolgozza ki az a sürgősségi 
kormányrendeletet, amely révén hatályba 
léphetnek a büntető törvénykönyv PSD által 
végrehajtott, és az alkotmánybíróság által 
alkotmányosnak minősített módosításai, ak-
kor megvonják tőle a támogatást.

Az elégedetlenkedők nevében Cătălin Ră-
dulescu PSD-s képviselő elmondta: azért 
döntöttek úgy, hogy nem vesznek részt a sza-
vazáson, mert elégedetlenek Toader teljesít-
ményével, aki nem volt hajlandó több, a párt 
által kért rendelet kidolgozására, a saját feje 
után változtatta az igazságügyi törvényeket 

módosító 2019/7-es sürgősségi kormányren-
deletet anélkül, hogy előzetesen egyeztetett 
volna a párttal, amivel „kényelmetlen” hely-
zetbe hozta a PSD-t. 

Egyébként nem Rădulescu volt az egyet-
len PSD-s politikus, aki bírálta a minisztert: 
Toader elődje, Florin Iordache volt igazság-
ügy-miniszter még kedden kemény hangon 
bírálta a jelenlegi tárcavezetőt, a leváltása 
lehetőségét is fölvetve.

Iordache, aki jelenleg a képviselőház alel-
nöke, azt kérte Toadertől, hogy „ma és most” 
mondja meg, mikor adják ki azt a kormány-
rendeletet, amely az alkotmánybíróság dön-
tésének megfelelően módosítja a büntető 
törvénykönyvet és a büntető perrendtartást.

Toader helyzetét az is nehezíti, hogy Ke-
lemen Hunor, az RMDSZ elnöke is jelezte: 
nem fogják támogatni az indítványról való 
szavazáskor. 
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Nem szavazza meg az RMDSZ a Fidesz 
Európai Néppártból (EPP) történő 

kizárását, amennyiben azt napirendre 
tűznék a párt politikai választmányának 
március 20-ára tervezett ülésén – szögezte 
le Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. „Az 
RMDSZ nem szavazza meg a kizárást. Az 
Európai Néppártnak ez egy nagy veszteség 
lenne. A választási kampányban sok min-
den elhangzik különféle hangsúlyokkal; 
ez hozzátartozik a választási kampányok 
logikájához. Én úgy gondolom, hogy egy 
ilyen döntés rendkívül káros lenne az Eu-
rópai Néppárt számára a választások után, 
amikor kialakul a többség.  A Fidesz man-
dátumai nélkül megtörténhet, hogy az EPP 

nem szerzi meg a többséget” – mondta az 
RMDSZ elnöke.

A Nemzeti Liberális Párt még nem döntött, 
de Ludovic Orban pártelnök szerint egyet-
ért Manfred Weber, az EPP lista- és frakci-
óvezetője feltételeivel. Weber egyébként a 
PAP lengyel hírügynökség tegnap közzétett 
cikkében azt mondta: a Fidesz nem mutat 
kompromisszumkészséget, pedig a követke-
ző napok az utolsó esélyt jelentik számára, 
hogy megmutassa, kész az Európai Néppárt 
része lenni, amelyre a kompromisszumok 
keresése a jellemző. A Bild című német lap-
nak nyilatkozva Weber azt mondta: azonnal 
és végleg le kell állítani a magyar kormány 
Brüsszel elleni kampányát. Kijelentette: 
a Fidesz EPP-tagságának megszüntetését 
három feltétel teljesülése esetén lehet elke-

rülni. Az első feltétel az, hogy Orbán Viktor 
miniszterelnök, a Fidesz elnöke „azonnal és 
végérvényesen leállítja kormánya Brüsszel 
elleni kampányát”. A második feltétel az, 
hogy bocsánatot kér az EPP tagpártjaitól. 
A harmadik feltétel az, hogy biztosítja „a So-
ros György által támogatott” Közép-európai 
Egyetem (CEU) megmaradását Budapesten, 
és azt is, hogy az intézmény „ismét ki tud 
adni amerikai diplomákat” a magyar fővá-
rosban. Manfred Weber kiemelte, „még eb-
ben a hónapban” világossá kell válnia, hogy 
teljesülnek-e a feltételek. 

Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs 
igazgatója tegnap leszögezte: a Fidesz szá-
mára az európai keresztény értékek védelme 
és a migráció megállítása fontosabb a pártfe-
gyelemnél, ebben nem engednek. 

Egyre jobban inog Tudorel Toader széke

Az RMDSZ nem támogatja a Fidesz kizárását




