
Külföld-Belföld 2019. június 12.
szerda 5

 » RÖVIDEN

Benyújthatja a bizalmatlansági
indítványt a Nemzeti Liberális Párt
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) ma nyújt-
ja be a parlamentben a bizalmatlansági 
indítványt a kormány ellen – közölték 
a párthoz közel álló források. Ludovic 
Orban, a PNL elnöke a múlt héten beje-
lentette, hogy a párt vezetősége elvben 
elfogadta a bizalmatlansági indítvány 
tervezetét, és ennek támogatásáról tár-
gyalásokat indítottak a többi parlamenti 
párttal. A bizalmatlansági indítványt a 
Népi Mozgalom Párt (PMP), az RMDSZ, 
az Mentsétek meg Romániát Szövetség 
(USR) és a Pro Románia párt támogatja. 
Ludovic Orban már május végén jelezte, 
hogy amennyiben a Dăncilă-kabinet 
nem mond le, a liberálisok még ebben a 
parlamenti ülésszakban bizalmatlansági 
indítványt nyújtanak be. A kormány fő 
erjét adó Szociáldemokrata Párt (PSD) 
tegnap jelezte: honatyái nem vesznek 
részt a bizalmi szavazáson.

Európai parlamenti választás:
több ezer rendellenességet jeleztek
A május 26-i európai parlamenti válasz-
táson és referendumon használt táblagé-
pek szoft verének hibás működése miatt a 
választások napján több mint kilencezer 
jelzés érkezett esetleges kettős szavazás-
sal kapcsolatban – nyilatkozta hétfőn 
a belügyminiszter. „A szavazóköröknél 
levő táblagépek szoft verének működése 
nem tartozik a belügyi tárca hatásköré-
be” – fogalmazott a tárcavezető hétfői 
sajtótájékoztatóján, felróva ugyanakkor, 
hogy „bárhol bármi történik, a szolgála-
tos vétkes Carmen Dan”.

Kormányfő: Skóciának képesnek kell
lennie a függetlenségre
Mivel Skócia és az Egyesült Királyság 
egyre inkább különböző politikai 
utakon halad, Skóciának képesnek kell 
lennie a függetlenségre és saját jövő-
jének alakítására – jelentette ki Nicola 
Sturgeon skót miniszterelnök Brüsz-
szelben tegnap. A skót miniszterelnök 
hangsúlyozta, Nagy-Britannia uniós 
tagságának megszűnése (Brexit) és a ve-
zetői tisztségért folytatott brit kormány-
zati versengés „horror show-ja” mind 
azt mutatja, hogy Skóciának más utat 
kell kijelölnie, valószínűleg az Egyesült 
Királyságon kívül.

Tíz jelölt indul a brit Konzervatív Párt
vezetői tisztségéért
Tíz jelölt indul a kormányzó brit Konzer-
vatív Párt vezetői tisztségéért – jelentette 
be hétfő este a pártfrakció illetékes szak-
bizottsága. Theresa May miniszterelnök 
pénteken távozott a Konzervatív Párt 
éléről, és ez miniszterelnöki tisztsé-
gének megszűnésével is jár, de utódja 
megválasztásáig ügyvezető minőségben 
ellátja a kormányfői és a pártvezetői 
feladatokat. A tisztségére jelentkező 
képviselők hétfőn brit idő szerint 17 
óráig – közép-európai idő szerint 18 óráig 
– jelezhették indulási szándékukat. Az 
utódválasztás lebonyolításáért felelős 
frakciótestület, az 1922 Bizottság hétfő 
esti bejelentése szerint a határidőre Boris 
Johnson volt külügyminiszter, Sajid Javid 
belügyminiszter, Matt Hancock egész-
ségügyi miniszter, Jeremy Hunt jelenlegi 
külügyminiszter, Michael Gove környe-
zetvédelmi miniszter, Andrea Leadsom, 
az alsóház volt vezetője, Dominic Raab 
volt Brexit-ügyi miniszter, Rory Stewart 
nemzetközi fejlesztési miniszter, Esther 
McVey volt munkaügyi miniszter és Mark 
Harper egykori chief whip, vagyis a tory 
frakció szavazási fegyelméért felelős volt 
kabinettag regisztráltatta indulását.

Nem enyhült a feszültség Moldová-
ban, ahol megkettőződtek az állami 
intézmények, miután az alkotmány-
bíróság felfüggesztette tisztségéből 
az államfőt és a hétvégén megalakult 
kormányt is, de azok nem ismerik el 
a döntést.
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T ovábbra is feszült a helyzet a Moldo-
vai Köztársaságban, ahol jelen állás 
szerint két kormány és két államfő 

is tevékenykedik a káoszba torkolló hét-
végi fejlemények miatt. Miközben több 
jelentős európai uniós tagállam is kiállt a 
volt szovjet tagköztársaságban szombaton 
megalakult, de az alkotmánybíróság által 
alkotmányellenesnek nyilvánított kor-
mánykoalíció és parlamenti többség mel-
lett, Igor Dodon tisztségéből felfüggesztett 
államfő tegnapra összehívta a Legfelsőbb 
Biztonsági Tanácsot. A testület a nemzet-
biztonság elleni támadásnak minősítette 
az alkotmánybírság döntését, a Dodon he-
lyére ügyvivő államfőnek kinevezett Pavel 
Filip eddigi miniszterelnök által aláírt, a 
parlament feloszlatásáról és előre hozott 
választások kiírásáról szóló rendeleteket 
pedig törvénytelenné nyilvánította, így 
azokat Dodon egy újabb rendelettel hatá-
lyon kívül helyezte.  A biztonsági tanács-
ban helyet kapott a hétvégén megkötött 
koalíció nyomán megalakult új kormány 
feje, Maia Sandu, illetve az új parlamenti 
elnök, Zinaida Greceanîi is.

Az ellenzékbe került Demokrata Párt 
párbeszédre szólította az új koalíciót al-
kotó Európa-barát ACUM (Most) blokkot 
és a Szocialista Pártot, de mindkét alaku-
lat úgy válaszolt: ehhez először a demok-
ratáknak át kell adniuk az összes állami 
intézmény irányítását. 

A tisztségéből felfüggesztett elnök, Igor 
Dodon arról beszélt: a transznisztriai vál-
ságra nem jelent megoldást az ország 
föderalizálása. Dodon annak kapcsán be-
szélt a témáról, hogy hazaárulással vádol-
ták meg, miután a kormánnyal szemben 
álló Demokrata Pártot irányító Vladimir 
Plahotniuc oligarcha tulajdonában lévő 
televízió egy magánbeszélgetésről készült 
videófelvételt sugárzott, amelyen az orosz-
barát Dodon nyíltan elismeri, hogy pártja 
rendszeresen kap pénzügyi támogatást 
Oroszországból, és ha szükségessé válna, 
a Moldovához tartozó szakadár Dnyeszter 
Menti Köztársasággal fennálló konfl iktust 
akár az ország föderális rendszerűvé téte-

lével is hajlandó lenne megoldani. Dodon 
hétfőn este az egyik helyi televíziónak 
nyilatkozva már arról beszélt: az ország 
föderalizálása lehetetlen, mert az aláásná 
a szombaton létrejött kormánykoalíciót. 
Emlékeztetett: a hozzá közel álló Szoci-
alista Párt és a vele koalícióra lépett, Eu-
rópa-barát ACUM (Most) blokk eltérően 
vélekedik a kérdésről. Hozzátette: a kül-
földi javaslatokat sem lehetne gyakorlatba 
ültetni, mivel a moszkvai javaslatokat az 
ACUM, a nyugatiakat pedig a szocialista 
oldal blokkolná.

A pártja orosz fi nanszírozásával kapcso-
latos kijelentések miatt egyébként a mol-
dovai legfőbb ügyészség tegnap eljárást 
indított az ügy kivizsgálására. Dodon sze-
rint Moszkva havonta 700 ezer és egymillió 
dollárral támogatta pártját, de az összeg 
április elseje óta nem érkezik. Dodon júni-
us 6-án megkérdezte Dmitrij Kozak orosz 
miniszterelnök-helyettest, mihez kezdjen 
az ügyben. Kozak állítólag megígérte neki: 
beszél Plahotniuckal, hogy bocsássa ren-
delkezésére a szükséges forrásokat.

Eközben Maia Sandu a hétfői kormány-
ülést követően azt mondta: nem kizárt, 
hogy a fővárosba, Chişinăuba hívják 
szim patizánsaikat, hogy tüntetéseken 
álljanak ki az új koalíció mellett. A San-
du vezette kormány ülésén arról döntött, 
vizsgálóbizottságot hoznak létre arra, 
hogy kiderítsék, miként sikerült mintegy 
egymilliárd dollárt eltüntetni az ország 
bankrendszeréből. 

Eközben Franciaország, Németország, 
Nagy-Britannia, Lengyelország és Svédor-
szág közös nyilatkozatban állt ki a koalíció 

mellett, leszögezve: a problémás kérdések 
rendezésének egyetlen fóruma a parla-
ment. A nyilatkozat szerint a törvényhozá-
si választások nyomán a demokratikusan 
megválasztott parlamenti többség fontos 
döntéseket hozott – ide sorolták a kormány 
megalakítását is. Ugyanakkor román rész-
ről Teodor Meleşcanu külügyminiszrer az 
EU-éval ellentétes álláspontot fogalmazott 
meg: szerinte előre hozott választásokat 
kellene tartani az országban. A román kül-
ügy tegnap már árnyaltabb, diplomatikus 
nyelvezetbe burkolt üzenetet fogalmazott 
meg: Románia szerint egy demokratikus 
országban a polgárok szavazatokban meg-
nyilvánuló és a parlament összetétele által 
is tükrözött akarata az egyetlen, ami legi-
tim, párbeszéden alapuló politikai folya-
matot eredményez.

Mint arról beszámoltunk, az alkotmány-
bíróság korábban úgy foglalt állást, hogy 
amennyiben a választási eredmények 
közzététele után kilencven napon belül, 
vagyis június 7-éig nem alakul meg az új 
kormány, a törvényhozást fel kell oszlatni, 
és a kormányalakítással kapcsolatos dön-
tései érvénytelenek lesznek.

A Maia Sandu vezette Európai Unió-pár-
ti ACUM (Most) pártszövetség és az Orosz-
ország által támogatott Szocialista Párt 
azonban a határidő után egy nappal, júni-
us 8-án, szombaton jelentette be, hogy ko-
alícióra lép egymással. Az újonnan alakult 
kormánykoalíció pártjai úgy értelmezték 
az alkotmányt, hogy nem kilencven nap-
juk, hanem három kalendáriumi hónap-
juk volt a kormányalakításra, vagyis a ha-
táridő nem június 7-e, hanem 9-e.

ÉRVÉNYTELENÍTETTE AZ ÜGYVIVŐ ELNÖK RENDELETEIT A TISZTSÉGÉBŐL FELFÜGGESZTETT ÁLLAMFŐ

„Párhuzamos állam” Moldovában

Összefogtak. Maia Sandu új kormányfő és Igor Dodon elnök nem enged a Demokrata Pártnak
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A Mentsétek meg Romániát Szövetség 
(USR) és a Szabadság, Egység és Szo-

lidaritás Pártja (PLUS) tandem biztosan 
saját jelöltet indít az év végén esedékes 
elnökválasztáson – jelentették be a két 
párt vezetői. A két alakulat a tervek szerint 
leosztja egymás közt az államfő-, illegve 
a miniszterelnök-jelölti tisztséget, arról 
ugyanakkor később születik döntés, hogy 
melyikre kit jelölnek.

Dan Barna, az USR elnöke hétfőn este a 
Digi 24 hírtelevíziónak elmondta: egyelőre 
sem ő, sem Dacian Cioloș korábbi miniszter-

elnök nem döntötte el egyértelműen, hogy 
az államfői tisztséget kívánja megpályázni, a 
továbbiakban vizsgálják meg, mi szól egyik 
vagy másik jelölés mellett, illetve ellen. „Ha 
az a döntés születik, hogy Dacian Cioloș a 
megfelelő jelölt, akkor támogatni fogom” – 
mondta Barna. Ugyanakkor azt sem zárta ki, 
hogy a két párt egy harmadik személyt jelöl 
államfőnek.

Dacian Cioloș szintén hétfőn este a Hot-
News portálnak azt mondta: biztos, hogy az 
államfőjelölt kettejük közül kerül majd ki. 
Megerősítette ugyanakkor, hogy a két párt 
együtt marad, és közösen vágnak neki a 
megmérettetésnek.

Mint ismeretes, a felmérések szerint az 
államfői tisztség elnyerésére jelenleg Klaus 
Johannis hivatalban levő elnök a legesé-
lyesebb, aki az USR–PLUS-hoz hasonlóan 
ellenzékben levő Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) színeiben indul újabb mandátumért. 
Az államfő az EP-választásokat követően 
arra buzdította a PNL-t és az USR–PLUS-t, 
hogy kezdjenek tárgyaláskat az együttmű-
ködésről. Barna és Cioloș ugyanakkor meg-
jegyezte: mivel az USR–PLUS 2020 szövetség 
az európai parlamenti választáson a voksok 
mintegy 22 százalékát kapta, nincs semmi 
okuk arra, hogy ne indítsanak saját jelöltek 
az elnökválasztáson. 

Ragaszkodik a saját elnökjelölthöz az USR–PLUS
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