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Ukrajna: előre hozott választások
magyarellenes felhangokkal
Előre hozott parlamenti választást
tartottak tegnap Ukrajnában, a 450 fős
parlamentbe a 199 egyéni választási
körzet győztese kerül be, a többi helyre
pedig a pártlistákon indított jelöltek a
pártokra leadott szavazatok százalékos
aránya alapján. Az utolsó felmérések
szerint magasan a legnagyobb támogatottságot a Volodimir Zelenszkij elnök
mögötti Nép Szolgája (Szluha Narodu)
párt élvezi, utána a Moszkva-barát
politikusokból álló Ellenzéki Platform –
Életért elnevezésű párt. A biztos bejutók
között jelzik Petro Porosenko leköszönt
elnök Európai Szolidaritás pártját, Julija
Timosenko volt kormányfő Haza (Batykivscsina) pártját, s a bejutásra esélyes
Szvjatoszlav Vakarcsuk rockénekes Hang
(Holosz) nevű pártja is. A magyar–ukrán
diplomáciai pengeváltás egyébként a
hétvégén is folytatódott: pénteken Budapesten összehívták az EU- és NATO-tagállamok Magyarországra akkreditált
nagyköveteit, hogy tájékoztassák őket
arról, hogyan alakult ki a mostani helyzet. A magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára,
Magyar Levente ezt követően közölte:
az ukrán hatóságoknak nem ellenséget,
hanem partnert kellene látniuk a helyi
magyarságban. Kifejtette: az elmúlt
időben Ukrajna hatóságai példátlanul
durva lépéseket tettek annak érdekében,
hogy a kárpátaljai magyarságot eltántorítsák a vasárnapi előre hozott parlamenti választáson való részvételtől. Ezek
között említette, hogy „kommandósok
törték rá az ajtót éjszaka alvó családokra”, olyanok házára, akik támogatják a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget (KMKSZ), a kárpátaljai magyarság
legfontosabb politikai szervezetét. Kitért
arra: az ukrán külügyminisztérium
korábban kilátásba helyezte, hogy kitilt
magyar minisztereket Ukrajnából, ha
megkísérlik a belépést Kárpátaljára. Az
államtitkár szerint a jelek arra mutatnak, hogy az ukrán külügyminisztérium
továbbra is azon a vonalon halad, amely
az előző elnök, Petro Porosenko nevéhez köthető, a kisebbségekkel – így a
magyar közösséggel – szemben durván
fellépnek, és olyan hangnemet használnak, amely az EU-ban és a NATO-ban
– ahová Ukrajna igyekszik – már régóta
elképzelhetetlen. Ukrajna dezinformációs kampányt is folytat – tette hozzá.
A KMKSZ eközben szombaton a kárpátaljai magyar képviselőjelöltek elleni
újabb provokációra hívta fel a figyelmet:
ismeretlenek a szervezet elnökének
nevében megtévesztő SMS-eket küldtek
szét a vidék lakosságának.
Alkotmánybíróság: nem tájékoztatták
kellő mértékben a polgárokat
Nem kaptak teljes körű tájékoztatást a
polgárok a Klaus Johannis államfő által
igazságügyi kérdésekben kiírt májusi
népszavazás kérdéseihez kapcsolódó
összes jogi és technikai részletről, ezzel
pedig figyelmen kívül hagyták a Velencei Bizottság ajánlásait – állapította meg
az alkotmánybíróság azon döntésének
indoklásában, amellyel érvényesnek
nyilvánította a referendum eredményét.
A taláros testület pénteken kiadott
indoklásában megállapította: mindezek
ellenére annak okán, hogy csak konzultatív népszavazásról van szó, a kinyilvánított akarat pedig a hiányosságok
ellenére is képbe helyezi a hatóságokat
arról, mi a polgárok szándéka, nincs
alkotmányos ok az eredmény érvénytelenítésére.

MACRON KÖZÖLTE JOHANNISSZAL, HOGY KIÁLLNAK JEAN-FRANÇOIS BOHNERT MÖGÜL

Laura Kövesit támogatja Párizs
Már nem a francia, hanem a román
jelöltet, Laura Codruţa Kövesi volt
korrupcióellenes főügyészt támogatja Franciaország az európai főügyészi tisztségért zajló küzdelemben.
Erről Emmanuel Macron francia
elnök tájékoztatta Klaus Johannis
román államfőt.

saját jelöltjéről. Az, hogy most Franciaország a román jelölt mögé állt, még nem
feltétlenül jelenti azt, hogy a tagállami
kormányokat képviselő Európai Tanács
kihátrált saját jelöltje mögül, ugyanakkor növeli Kövesi esélyeit.
Egyébként az új, május 26-án megválasztott Európai Parlament ismét támogatásáról biztosította Kövesit az európai
főügyészi tisztségért folyó versenyben.
Erről David Sassoli, az új összetételű
képviselő-testület elnöke tájékoztatott
csütörtökön.
Az Európai Parlament házbizottságaként működő elnökök értekezlete kérésére Sassoli levelet küld az Európai
Unió másik társjogalkotó szervének, a
tagországok kormányait tömörítő tanácsnak, amelyben megerősíti a testület támogatását a DNA korábbi vezetője
mellett. „Kulcsfontosságú, hogy a lehető
leggyorsabban elrendeljék a nyomozást,
valamint vádat emeljenek az EU költségvetésének kárára elkövetett bűncselekmények, például csalás, korrupció
és határon átnyúló áfacsalás esetében”
– közölte. A leendő főügyész személyéről a két társjogalkotó intézménynek kell
megállapodnia.
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elentős fordulat állt be a francia álláspontban a leendő európai főügyészt
illetően: Párizs a francia jelölt helyett
immár hivatalosan is a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) volt főügyészét, Laura Codruţa Kövesit támogatja a
tisztség elnyerésében. Erről Emmanuel
Macron francia köztársasági elnök értesítette Klaus Johannis államfőt. A román
államfői hivatal tájékoztatása szerint a
két elnök pénteken beszélt egymással
telefonon.
„A két elnök közötti jó viszony szellemében Emanuel Macron arról tájékoztatta Klaus Johannist, hogy Franciaország
visszavonja Jean-François Bohnert jelölését, és Laura Codruţa Kövesit támogatja, hogy elnyerje az európai főügyészi
tisztséget” – közölte az elnöki hivatal.
Ennek nyomán tegnap Bojko Boriszov
bolgár miniszterelnök is bejelentette,
hogy Szófia is a román jelöltet támogatja. Bulgária korábban az Európai Tanácsban még Kövesi kinevezése ellen
voksolt.
Mint arról beszámoltunk, az Európai
Parlament előző mandátumában, miután az EP Költségvetési Ellenőrzési Bizottsága (CONT) és Állampolgári Jogi,
Bel- és Igazságügyi Bizottsága (LIBE)
meghallgatta a jelölteket, Kövesi kapta
a legtöbb szavazatot, megelőzve a szűkített listán szereplő másik két jelöltet,
a francia Jean-François Bohnert-t és a
német Andres Rittert, ezért Kövesi az EP
preferált jelöltje. Az Európai Tanács jelöltje ugyanakkor a francia Jean-François
Bohnert.
A korábbi EP mandátumának végéig sorra került egyeztető tárgyalásokon
egyik fél sem volt hajlandó lemondani
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Néhány nappal ezelőtt olyan hírek láttak napvilágot, amelyek szerint Bohnert
visszavonta a jelöltségét, de ő maga ezeket később cáfolta.
Az Európai Ügyészség, amely a tervek
szerint legkésőbb 2021 elején kezdi meg
működését, az EU pénzügyi érdekeit
sértő bűncselekményekkel szemben jár
majd el. Az úgynevezett megerősített
együttműködéssel létrejövő szervezetben 22 tagállam vesz részt, Magyarország
nincs köztük.
Elemzők rámutattak, hogy egy új intézmény esetében gyakran a jövőre nézve is meghatározó az első vezetőjének
személye.
Mint ismeretes, Laura Codruţa Kövesit tavaly nyáron mentették fel a
több száz politikust rács mögé küldő
DNA éléről az igazságügyi miniszter
kezdeménye zésére, aki szerint mandátuma idején visszaéléseket követett el a
szervezet.
A bukaresti kormány hevesen tiltakozott és kampányolt Kövesi megválasztása ellen, ami szakemberek szerint meglehetősen átpolitizálttá teszi az ügyet,
és rontja a volt korrupcióellenes román
ügyész esélyeit.

Esélyes. Franciaország is Laura Codruţa Kövesi mögé állt a saját jelöltje helyett

Az ember az egyik legfőbb román „exportcikk”
» B. L.
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román diaszpóra a világon az ötödik
legnagyobb az ország lakosságához
viszonyítva – derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)
jelentéséből, amelyet a román külügyminisztérium megrendelésére készített.
A jelentés két adathalmazt hasonlít öszsze: egy, a 2001–2002-es, illetve egy másik, a 2015–2016-os időszakból származót.
A két adatfelvétel közötti időszakban 2,3
millió fővel, 1,1 millióról 3,4 millió főre
nőtt a külföldre kivándorolt román állampolgárok száma.
A 2015–2016-os időszakban a Romániában születettek legkevesebb 17 százaléka
élt az OECD valamely tagállamában. A kivándorlás legfőbb oka a viszonylag jól fizető munkahelyek hiánya. 2000 és 2018
között legkevesebb 630 000 olyan gyerek
született külföldön, akinek az anyja vagy

az apja román állampolgár. Az ugyanebben az időszakban tapasztalt romániai népességcsökkenés – 22,4 millióról 19,5 millióra – így a kivándorlással magyarázható.
Az elsődleges célország a román emigránsok számára Olaszország, minden
3, diaszpórában élő román közül egy itt
él. Ez több mint egymillió főt jelent. A második helyen Németország áll 680 000, a
harmadikon pedig Spanyolország 573 000
nyilvántartott román bevándorlóval. Ebben a három országban él a külföldre költözött románok 93 százaléka. Egyébként az
országból eltávozott polgárok mintegy 90
százaléka valamely európai országban telepedett meg.
A legtöbb, külföldön élő román állampolgár szakképesítést nem igénylő munkakörben dolgozik, az egyetemi végzettséggel
rendelkezők fele is ilyen helyzetben van.
A legtöbb, egyetemi diplomával rendelkező román vendégmunkás Kanadában (77

százalék) és az Egyesült Államokban (54
százalék) él. A másik végletet Olaszország
jelenti, az ott dolgozó románoknak csupán
7 százaléka végzett egyetemet. A Németországban és Spanyolországban élő románok
körében ez az arány 17 százalék.
A szomszédos országokkal összehasonlítva a külföldön élő románok a legalacsonyabban képzettebbek – ezen a téren
Szerbia ugyan rosszabb helyzetben van,
de nem EU-tag. A külföldön dolgozó román nők mintegy 24, a férfiaknak pedig
21 százaléka folytatott egyetemi tanulmányokat.
És a kivándorlásnak van még utánpótlása: az elmúlt években a Romániában
élő polgárok mintegy 25 százaléka mondta
azt, hogy hosszabb időtartamra külföldre
akar költözni. Ez az arány az egyik legnagyobb a térségben – a 15 és 24 közötti fiatalok fele mondta azt, hogy el akarja hagyni
Romániát.

