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A jobboldali pártok győztek
az umbriai választáson 
Az eredmények csaknem teljes össze-
sítése alapján a Liga vezette jobboldal 
jelöltje nyerte az Umbriában vasárnap 
tartott tartományi választást több mint 57 
százalékos eredménnyel. Több szem-
pontból is sikernek számít ez Matteo 
Salvini és a Liga számára. A párt által 
a tartomány élére jelölt Donatella Tesei 
egy hagyományosan baloldali, ötven éve 
„vörös fellegvárnak” tartott térségben 
szerzett jelentős többséget. A Firenze és 
Róma között, az olasz csizma szárának 
közepén fekvő Umbriának a hetvenes 
évek óta kizárólag baloldali-balközép 
elnöke volt. Ez a legdélebbi régió, ahol 
az észak-olasz erőnek számító Liga saját 
elnökjelölttel tudott győzelmet aratni. 
Ekkora előnyt a Liga leginkább derűlátó 
előrejelzései sem jósoltak. A balközép 
koalíció jelöltje, Vincenzo Bianconi húsz 
százalékponttal maradt le; 37 százalékot 
szerzett. Matteo Salvini perugiai sajtótá-
jékoztatóján történelmi eredményről, a 
demokrácia ünnepéről beszélt.

A Baloldal nyert a türingiai
választáson, az AfD megelőzte a CDU-t
Jelentős előnnyel a legnagyobb eddigi 
kormánypárt, a posztkommunista Bal-
oldal (Die Linke) nyerte meg a németor-
szági Türingia tartományban tartott helyi 
törvényhozási (Landtag-) választást. 
A jobboldali Alternatíva Németországnak 
(AfD) pedig megelőzte a Keresztényde-
mokrata Uniót (CDU) a tegnap hajnalban 
közzétett hivatalos előzetes végeredmény 
szerint. A Baloldal – valamennyi orszá-
gos és tartományi választást együttvéve 
– története legjobb eredményét érte el és 
első alkalommal végzett az első helyen 
egy tartományi választáson. Koalíciós 
társai, a Német Szociáldemokrata Párt 
(SPD) és a Zöldek visszaesése miatt azon-
ban kormánya elveszítette a többséget 
az erfurti Landtagban. A választás másik 
nyertese az AfD, amely bőven meg-
duplázta támogatottságát, a legnagyobb 
vesztes pedig a CDU, amely elveszítette 
szavazói nagyjából harmadát.

Globális embercsempész-hálózat 
tagja a kamionsofőr
A brit vádhatóság szerint globális ember-
csempész-hálózat tagja annak a kamion-
nak a sofőrje, amelynek pótkocsijában 
a múlt héten 39 embert találtak holtan 
Délkelet-Angliában. A 25 éves, észak-íror-
szági illetőségű Maurice Robinson ellen 
39 rendbeli emberöléssel, valamint em-
bercsempészetre, illegális bevándorlás 
elősegítésére és pénzmosásra szőtt össze-
esküvés címén emeltek vádat. Robinson 
ellen tegnap kezdődött a büntetőeljárás 
az Essex megyei közigazgatási székhely, 
Chelmsford magisztrátusi bíróságán. 
A brit rendőrség kezdeti közlései azt való-
színűsítették, hogy az áldozatok mind-
egyike kínai állampolgár volt, de a brit 
médiában megjelent értesülések szerint 
egyre nagyobb a valószínűsége annak, 
hogy az áldozatok – vagy legalábbis 
sokan közülük – vietnamiak lehettek.

Kreml: ha Bagdadi halott, Trump 
hozzájárult a terrorellenes harchoz
Ha Abu Bakr al-Bagdadi, az Iszlám Állam 
nevű terrorszervezet vezetője valóban 
halott, akkor elmondható, hogy Donald 
Trump amerikai elnök jelentősen hoz-
zájárult a nemzetközi terrorizmus elleni 
harchoz – jelentette ki Dmitrij Peszkov, 
a Kreml szóvivője újságíróknak tegnap 
Moszkvában. „Önmagában ez a hír nem 
válthat ki negatív reagálást az orosz ható-
ságok részéről” – mondta Peszkov.

A SZOCIÁLDEMOKRATÁK HÉTFŐIG HALOGATJÁK A BIZALMI SZAVAZÁST AZ ÚJ KORMÁNYRÓL

Borsot tört a PSD a PNL orra alá
Ismét keresztbe tett a Szociáldemok-
rata Párt az új kormány alakításán 
ügyködő liberálisoknak: a parlamen-
ti házbizottságok jövő hétfőre tűzték 
ki a bizalmi szavazást, holott Ludo-
vic Orban miniszterelnök-jelölt azt 
szerette volna, ha már holnap szavaz 
a parlament az új kabinetről.
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T ovább húzódik a Ludovic Orban 
kijelölt miniszterelnök, a Nemze-
ti Liberális Párt (PNL) elnöke által 

megalakítani kívánt kormány hivatalba 
lépése, miután az október 10-én meg-
buktatott Dăn cilă -kabinetet adó Szociál-
demokrata Párt (PSD) uralta parlamenti 
házbizottságok tegnapi ülésükön elutasí-
tották az Orban javasolta beiktatási me-
netrendet. Ennek értelmében ma és hol-
nap hallgatják meg a miniszterjelölteket 
a parlamenti szakbizottságokban, és már 
holnap szavazott volna is a parlament 
két háza együttes ülésén a kormányról. 
A PSD viszont ragaszkodott ahhoz, hogy 
a bizalmi szavazásra csak a hétfői ülésen 
kerüljön sor. Így a miniszeri meghallga-
tások ma és holnap lezajlanak, de a par-
lament csak jövő hétfőn, 14 órakor ül ösz-
sze, hogy a kormányról szavazzon.

A halasztás ürügye:
a Colectiv-tragédia
Teodor Meleșcanu, a szenátus elnöke az 
ülést követően arra hivatkozott, hogy a 
holnapi nap már csak azért sem lenne 
megfelelő, mert akkor van a bukaresti 
Colectiv klubban kitört tűzvész negye-
dik évfordulója. Emellett azt állította: 
a szerdai szavazás már csak azért sem 
kapott több voksot, mert „senki sem ra-
gaszkodott hozzá”. 

Ludovic Orban ugyanakkor ennek az 
ellenkezőjét állította. Mint mondta, hi-
ába sorolt „szilárd érveket” a gyorsabb 
eljárás mellett, a többség lesöpörte őket 
az asztalról, amiért majd „a nyilvános-
ság mond ítéletet fölöttük”. Viorica Dăn-
cilă leváltott kormányfő – egyben a PSD 
elnöke – még vasárnap közölte: a PSD 
nem vesz részt a bizalmi szavazáson, így 
a határozatképességet az ellenzéki pár-
toknak kell biztosítaniuk.

Támogatási megállapodások
A házbizottsági üléseket követően hivata-
lossá tette tegnap az RMDSZ, a Mentsétek 

meg Romániát Szövetség (USR), a Liberá-
lisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) és 
a Népi Mozgalom Párt (PMP), valamint a 
nemzeti kisebbségek frakciója, hogy támo-
gatja a Ludovic Orban által megalakítani 
kívánt kormány hivatalba lépését: írásos 
megállapodásban rögzítették az Orban-ka-
binet támogatását.

Az RMDSZ, az USR és az ALDE részéről 
nem meglepetés a megállapodás aláírása, 
hiszen Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke 
már korábban jelezte: azt szeretné, ha az 
új kormány minél hamarabb hivatalba lép-
ne. A támogatásért cserében többek között 
azt kérik, hogy a kormány ne kormányoz-
zon sürgősségi rendeletek útján, minél 
hamarabb dolgozza ki az idei költségve-
tés-kiigazítást és a jövő évi költségvetést, 
és ne módosítsa a júniusi önkormányzati 
választásokig a választási törvényt – vagy-
is ne térjen vissza a kétfordulós polgármes-
ter-választás. Emellett a kisebbségvédelmi 
témájú nemzetközi szerződések gyakorlat-
ba ültetését és a visszaszolgáltatás felgyor-
sítását akarja.

Dan Barna, az USR elnöke vasárnap je-
lentette be, hogy az egyes miniszterjelöl-
tekkel szembeni kifogások ellenére pártja 
minden képviselője és szenátora megsza-
vazza az új kormányt a parlamentben. Az 
ALDE pedig az első párt volt, amely beje-
lentette az Orban-kabinet támogatását.

Miközben az RMDSZ, az USR és az 
ALDE támogatásához nem férhetett sok 
kétség, Eugen Tomac, a Népi Mozgalom 
Párt (PMP) elnökének bejelentése nyo-
mán jókora kő eshetett le Ludovic Orban 
szívéről. A politikus pártja vezetőségének 
vasárnapi ülését követően ugyanis közöl-

te: annak ellenére, hogy a korábbi egyez-
tetéseken nem jutottak közös nevezőre, a 
PMP is megszavazza az Orban-kormányt. 
Cserében azt kérte, hogy a kormány szen-
teljen megkülönböztetett fi gyelmet az inf-
rastrukturális beruházásoknak, különös 
tekintettel a földgázhálózat bővítésére, il-
letve hogy csökkentse 300-ra a parlament 
létszámát. Tegnap a megállapodás alá-
írását követően elmondta: abban szere-
pel a kétfordulós polgármester-választás 
visszaállítása is. A PMP ezzel lemondott 
eredeti követeléséről, miszerint hozzanak 
létre egy moldovai kapcsolatokkal fog-
lalkozó minisztériumot, de arról is, hogy 
részt vegyen az új kormányban. Tomac 
előbbi kapcsán tegnap megjegyezte: saj-
nálatos, hogy a Orbannak nem volt bátor-
sága az új minisztérium létrehozására.

Az Orban-kormány beiktatása ugyan-
akkor még mindig nem biztos, mivel a bi-
zalmatlansági indítvánnyal megbuktatott 
Dăncilă-kormányt adó Szociáldemokrata 
Párt (PSD) nem szavazza meg az új kabi-
netet, és a Victor Ponta volt szociáldemok-
rata miniszterelnök vezette Pro Románia 
sem támogatja. Ponta arra hivatkozott, 
hogy az Orban-kormány nem vállalta fel a 
balközép szavazótábor képviseletét.

Ludovic Orban kijelölt miniszterelnök 
mindezek ellenére optimista. Vasárnap 
este arról beszélt: a leendő kormányának 
támogatását hivatalosan bejelentő pár-
toknak összesen 225 szavazatuk van, de 
kilenc további honatya is jelezte, hogy 
megszavazná a kormányt. Ez éppen hogy 
elég lenne, mivel ahhoz, hogy a parlament 
bizalmat szavazzon az új kabinetnek, 233 
támogató voks szükséges.

Jóváhagyták az újabb brit halasztási kérelmet

Várniuk kell. Ludovic Orbanról és kĳ elölt minisztereiről csak hétfőn szavaz a parlament
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Még jó ideig folytatódik a Nagy-Britan-
nia Európai Unióból való kilépése 

(Brexit) körüli huzavona, miután tegnap 
az Európai Unió 27 tagállama jóváhagyta 
a Brexittel kapcsolatos brit halasztási ké-
relmet hétfőn. Donald Tusk, az Európai Ta-
nács elnöke a Twitteren közölte: 2020. janu-
ár 31-ig elhalasztják az Egyesült Királyság 
kiválását az Európai Unióból. A huszonhe-
tek brüsszeli EU-nagykövetei egyhangúlag 
megegyeztek a jelenleg érvényes október 
31-ei határidő rugalmas kiterjesztéséről – 
írta. Tusk közölte: nem lesz szükség soron 
kívüli európai uniós csúcstalálkozó össze-

hívására, írásbeli eljárással történik a jó-
váhagyás. Szakértők szerint az úgynevezett 
rugalmas halasztás lényegében azt jelenti, 
hogy amennyiben esetleg korábban sikerül 
a brit kiválás feltételrendszerét rögzítő új 
szerződés ratifi kálása, akkor a szigetország 
tagsága akár november 30-án vagy decem-
ber 31-én is megszűnhet.

Az ülés csak 15 percig tartott, miután Em-
manuel Macron francia elnök a Boris John-
son brit kormányfővel folytatott telefonbe-
szélgetését követően vasárnap jelezte, hogy 
országa nem torpedózza meg a döntést. 
Franciaország ezt megelőzően azon az ál-
lásponton volt, hogy egy rövidebb halasztás 
megfelelőbb lenne. Ursula von der Leyen, 

az Európai Bizottság megválasztott elnöke a 
múlt héten azt közölte, hogy halasztás ese-
tén a londoni kormánynak is tagot kellene 
delegálnia az újonnan felálló bizottságba. 
A jogi dilemmát egyesek szerint esetleg Juli-
an King mostani brit uniós biztos ideiglenes 
kinevezése oldhatná fel.

Boris Johnson múlt kedden bejelentette, 
hogy kormánya szünetelteti a kiválási meg-
állapodás ratifi kációs folyamatát, miután 
a londoni parlament alsóháza elfogadta a 
szerződés általános alapelveit, de leszavazta 
az annak jóváhagyására kidolgozott rend-
kívül feszes menetrendet. Johnsont törvény 
kötelezi arra, hogy a határidő kiterjesztését 
kérelmezze 2020. január 31-ig.




