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Újabb robbanás történt Srí Lankán 
Robbanás történt csütörtökön a Srí 
Lanka-i fővárostól, Colombótól 40 
kilométerre keletre lévő Pugodában, de 
nem voltak áldozatok – közölte a helyi 
rendőrség szóvivője. A robbanást a tör-
vényszék épülete mögött lévő szabad 
földterület térségéből észlelték. A szó-
vivő elmondta azt is, hogy kivizsgálják 
a történteket. Hozzátette: nem irányí-
tott robbantás történt, ahogy az elmúlt 
napok öngyilkos merényleteiben. 
A szigetországban feszült a biztonsági 
helyzet, húsvétvasárnap merényletso-
rozatot követtek el Srí Lanka-i templo-
mok és szállodák ellen. A támadások-
ban legkevesebb 359 ember meghalt, és 
mintegy ötszázan megsebesültek.

Putyin: megvalósítható a Koreai-
félsziget atomfegyver-mentesítése
Megvalósítható a Koreai-félsziget 
atomfegyver-mentesítése – jelentette ki 
Vlagyimir Putyin orosz elnök Vlagyivosz-
tokban a Kim Dzsong Un észak-koreai 
vezetővel folytatott csütörtöki tárgyalásai 
után. Az atomfegyver-mentesítés „lehet-
séges, (...) Észak-Koreának biztonsági 
garanciákra van szüksége, ez minden” 
– mondta Putyin sajtótájékoztatóján, 
amelyet egyedül tartott. Az orosz elnök 
elmondta: egyetértett vendégével abban, 
hogy a világpolitikában az ököljogtól 
vissza kell térni a nemzetközi joghoz. Be-
számolója szerint Kim arra kérte őt, hogy 
álláspontjáról tájékoztassa az Egyesült 
Államokat. Hozzátette, hogy a megbeszé-
lésekről Pekingben az Egy övezet, egy út 
kezdeményezés résztvevőinek csúcstalál-
kozója alkalmából a kínai vezetésnek is 
be fog számolni.

London nem engedélyezi az újabb
skót függetlenségi népszavazást
London nem kíván hozzájárulni az 
újabb skót függetlenségi népszavazás 
kiírásához – mondta csütörtökön a brit 
kormány kabinetirodájának vezetője. 
David Lidington, aki e tisztségében 
Theresa May miniszterelnök helyette-
sének számít, a BBC brit közszolgálati 
rádió skóciai csatornájának – BBC 
Scotland – nyilatkozva kijelentette: 
nincsenek arra utaló jelek, hogy a skót 
függetlenségről tartott előző referendum 
óta „megugrott volna” a Skócia elszaka-
dását pártolók aránya.

Orosz–ukrán vita
az állampolgárság miatt
Azzal a döntésével, hogy ezentúl 
egyszerűsített eljárásban adja meg 
az állampolgárságot a kelet-ukrajnai 
szakadár területeken élőknek, Orosz-
ország elismerte a világ előtt, hogy 
agressziót hajtott végre, és megszállta 
a Donyec-medence egyes területeit – 
állapította meg Volodimir Zelenszkij 
megválasztott ukrán elnök csapata 
szerdán. Vlagyimir Putyin orosz elnök 
szerdán írta alá a rendeletet arról, hogy 
egyszerűsített eljárásban szerezhe-
tik meg az orosz állampolgárságot a 
Donyec-medence szakadár területeinek 
lakói. Zelenszkijék megfogalmazása 
szerint ezzel Oroszország elismerte 
„felelősségét mint megszálló állam”. 
Putyin ugyanakkor furcsának nevezte a 
heves kijevi reakciót, felvetve a kérdést, 
hogy mivel rosszabbak az Ukrajnában 
élő oroszok román, lengyel és magyar 
honfi társaiknál, akik ilyen lehetőséggel 
már rendelkeznek. „Lengyelország már 
régóta – majdnem tíz éve – ad ki lengyel 
igazolványt. Ugyanazt, sőt többet tesz, 
útleveleket ad ki Magyarország és Ro-
mánia” – mondta Vlagyimir Putyin.

Hivatalosan kiírta csütörtökön Klaus 
Johannis államfő a népszavazást a kor-
rupcióellenes küzdelem és az igazság-
szolgáltatás függetlensége ügyében.
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A láírta csütörtökön Klaus Johann-
is államfő az igazságszolgáltatást 
érintő népszavazásról szóló elnöki 

rendeletet, egyúttal az államfői hivatal 
nyilvánosságra hozta a kérdéseket is, ame-
lyeket a május 26-i európai parlamenti 
választás napján megrendezett referen-
dumon föltesznek majd az állampolgárok-
nak. Mădălina Dobrovolschi, az államfői 
hivatal szóvivője közölte, a referendumot 
annak nyomán írta ki az államfő, hogy „a 
román társadalomban komoly és állan-
dó igény él a korrupcióellenes küzdelem 
folytatása, a köztisztséget betöltő szemé-
lyek feddhetetlensége iránt”, illetve mert 
koherens és stabil jogszabályi környezet 
szükséges az igazságszolgáltatás műkö-
déséhez. A népszavazási szavazólapon 
két kérdés szerepel majd. Az első szerint: 
Egyetért-e ön azzal, hogy betiltsák az am-
nesztiát és a közkegyelmet a korrupciós 
bűncselekmények esetén? A második kér-
dés így hangzik: „Egyetért-e ön azzal, hogy 
a kormány számára megtiltsák a bűncse-
lekményeket, büntetéseket és az igazság-
ügyi rendszer felépítését érintő sürgősségi 
kormányrendeletek elfogadását, illetve 
azzal, hogy kiterjesszék a rendeletek alkot-
mánybíróságon való közvetlen megtáma-

dásának jogát? A népszavazás akkor érvé-
nyes, ha a szavazásra jogosult polgárok 30 
százaléka megjelenik az urnáknál.

Mint arról beszámoltunk, Johannis már 
korábban jelezte, hogy ezekben a témakö-
rökben kívánja kikérni a polgárok vélemé-
nyét. Az államfő szerint a polgároknak kell 
eldönteniük, akarják-e, hogy a korrupció 
miatt elítélt személyek ítéletét eltöröljék. 
Az államfő korábban egyeztetést folyta-
tott a témában az összes parlamenti párt 
képviselőivel, és elmondása szerint min-
denki egyetértett a népszavazással. Kele-
men Hunor RMDSZ-elnök ennek fényében 
csütörtökön is közölte: az RMDSZ egyetért 

a két felvetéssel, ezért azt tanácsolja, hogy 
a polgárok vegyenek részt a népszavazá-
son, és válaszoljanak mindkét kérdésre 
igennel. Egyben megismételte: a szövetség 
célja az, hogy mindenestül számolják fel 
a sürgősségi kormányrendelet intézmé-
nyét, és azt csakis háború vagy természeti 
katasztrófa esetén lehessen alkalmazni. 
Robert Cazanciuc, a szenátus igazságügyi 
bizottságának szociáldemokrata elnöke, 
volt igazságügy-miniszter szerint ugyan-
akkor a népszavazás kizárólag választási 
fogás Johannis részéről, a kérdések pedig 
komolytalanok. Ugyanakkor hozzátette: a 
PSD egyetért a népszavazással.

AZ AMNESZTIA BETILTÁSÁRÓL ÉS A SÜRGŐSSÉGI RENDELETEK KORLÁTOZÁSÁRÓL SZÓL A REFERENDUM

Kiírta a népszavazást Johannis

Igazság, ügy. Johannis szerint a korrupcióellenes harc folytatásához szükséges a referendum
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E lfogadta az ukrán parlament csütörtö-
kön a nyelvtörvényként emlegetett tör-

vényjavaslatot, amely ellen a közelmúltban 
hevesen tiltakoztak a kárpátaljai magyar 
szervezetek, mert szerintük felszámolja a 
kisebbségek valamennyi eddigi nyelvi jogát. 
Az ukrán mint államnyelv működésének 
biztosításáról szóló törvényjavaslat elfoga-
dásához legalább 226 képviselői szavazatra 
volt szükség, de ennél jóval többen, 278-an 
támogatták. A jogszabály a magánbeszél-
getéseket és a vallási szertartásokat kivéve 
gyakorlatilag mindenhol kötelezővé teszi 
az ukrán nyelv használatát, az ukrán nyelv, 
illetve a szabályok megsértéséért pedig jogi 
felelősségre vonást, bírságot, a nemzeti 
szimbólumok meggyalázása esetén akár 
börtönbüntetést is kilátásba helyez. A jog-
szabály kimondja, hogy Ukrajna minden ál-
lampolgára köteles beszélni az államnyelvet. 
Ezért nyelvtanfolyamokat indítanak a felnőtt 

lakosság részére. A jogszabály előírja, hogy a 
nyomtatott sajtótermékek példányszámának 
legalább fele ukrán nyelven jelenjen meg. 
Erre 13 havi türelmi idő van a törvényben. 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke a mi-
nap úgy nyilatkozott az MTI-nek, hogy a 
törvény tervezete elfogadhatatlan, mert fel-
számolná a kisebbségek valamennyi eddig 
élvezett nyelvi jogát. Volodimir Zelenszkij 
megválasztott ukrán elnök közölte, hogy 
hivatalba lépése után megvizsgálja a nyelv-
törvényt olyan vonatkozásban, hogy tiszte-
letben tartja-e a jogszabály minden állam-
polgár jogait. Mindazonáltal hangsúlyozta, 
hogy az ukrán az egyetlen államnyelv Ukraj-
nában. „Így volt, így van, és így is lesz. Eb-
ben a kérdésben nincs kompromisszum. Az 
állam köteles gondoskodni az ukrán nyelv 
fejlesztéséről, használatának kiterjesztésé-
ről. Ezzel is bizonyosan az egész társadalom 
egyetért. A kérdés az, hogy milyen módsze-
rekkel valósítjuk meg ezt a stratégiai irányt” 

– vélekedett. Petro Porosenko hivatalban 
lévő ukrán elnök köszönetet mondott Uk-
rajna orosz ajkú állampolgárainak, amiért 
megértéssel állnak hozzá az ukrán nyelv 
támogatásának szükségességéhez, és ígére-
tet tett arra, hogy tiszteletben fogják tartani 
azoknak az embereknek a jogait, akik oro-
szul vagy más nyelven beszélnek.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és kül-
ügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte a 
törvényt, amely szerinte a távozófélben lévő 
Porosenko elnök szellemiségét idézi, aki ma-
gyarellenes politikát folytatott. „Azonban az 
ukrán szavazók nagy többséggel egy másik 
elnököt választottak – Volodimir Zelenszkij 
személyében –, és véget vetettek a Porosen-
ko-korszaknak” – jelezte Szijjártó Péter. „Azt 
reméljük, hogy a kölcsönös tisztelet talaján 
állva és a megoldáskeresés szándékával tisz-
tázni tudjuk majd az új, elsöprő többséggel 
megválasztott elnökkel a magyar nemzeti 
közösség jogait érintő jogszabályok nyomán 
előállt helyzetet” – fogalmazott.

 » B. L.

Az Európai Bizottság (EB) megvizsgálja a 
büntető törvénykönyv és a büntető per-

rendtartás szerdán elfogadott módosítása-
it, ezt követően dönt arról, milyen lépések 
szükségesek – közölte a brüsszeli testület 
szóvivője útján a parlamentben elfogadott 
változások kapcsán. „Napirenden vagyunk 
a román parlamentben a büntetőjogi tör-
vények módosításáról szóló szavazás ered-

ményével. Alaposan megvizsgáljuk az elfo-
gadott intézkedéseket, mielőtt döntünk a 
jövőbeni lépésekről. Az intézkedéseket még 
nem hirdették ki, és nem léptek hatályba” 
– közölte Chirtian Wigand, az EB szóvivője. 
„Szeretném felidézni, hogy az Európai Bi-
zottság képviselői egyértelmű álláspontot 
fogalmaztak meg a romániai jogállamiság 
helyzete kapcsán. Romániának sürgősen 
újra kell indítania a reformfolyamatot. Ha 
nem veszik komolyan az aggodalmainkat, 

az Európai Bizottságnak gyorsan kell lép-
nie, és minden rendelkezésére álló eszközt 
föl kell használnia” – tette hozzá Wigand. A 
bukaresti képviselőház szerdán döntéshozó 
kamaraként, a szociálliberális koalíció, az 
RMDSZ és a nemzeti kisebbségek voksaival 
fogadta el a két jogszabály módosításait. A 
szavazáson azon módosításokat iktatták be 
a törvényekbe, amelyeket a korábbi módo-
sítás után elvégzett normakontroll során az 
alkotmánybíróság alkotmányosnak talált.

Elfogadták a magyarellenes ukrán nyelvtörvényt

EB: megvizsgáljuk a Btk.-módosítást, és lépünk
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