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Az európai uniós tagállamok kormánya-
inak képviselőiből álló Tanács írásbeli 

eljárás keretében európai uniós oldalról vég-
érvényesen elfogadta a Nagy-Britannia uniós 
tagságának megszűnéséről (Brexit) rendel-
kező megállapodást – közölte az EU-tanács 
csütörtökön. A kilépési megállapodás meg-
kötésének folyamatát lezáró határozat elfo-
gadására azt követően került sor, hogy az EU 
és az Egyesült Királyság január 24-én aláírta 
a megállapodást, az Európai Parlament pe-
dig szerdán este, brüsszeli kétnapos plenáris 
ülésén tartott szavazásán jóváhagyta. A meg-
állapodást 621 szavazattal, 49 ellenében, és 
13 tartózkodás mellett fogadták el. Az EP azt 
követően szavazott a nyilatkozatról, hogy az 
alkotmányügyi bizottság (AFCO) múlt héten 
elfogadott jelentésében azt ajánlotta az EP-
nek, hogy fogadja el a brit kilépési megál-
lapodást Nagy-Britannia uniós tagságának 
rendezett megszűnése érdekében. Az Egye-
sült Királyság pénteken, közép-európai idő 
szerint éjfélkor lép ki az Európai Unióból. A 
brit EU-tagságról 2016 júniusában rendezett 
népszavazáson országos átlagban a résztve-
vők szűk, 51,89 százalékos többsége szava-
zott a kilépésre.  Michel Barnier, az Európai 

Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója a szavazást 
megelőző vitán azt mondta, a felek feladata 
most az lesz, hogy a Brexit következményeit 
kezeljék, valamint levonják tanulságait. 

 Az ülésen a brit képviselők egy része ösz-
szekapaszkodva, könnyek között énekelte 
az Auld Lang Syne című dalt, Nigel Farage, 
a Brexit párt vezetője viszont azt mondta: 
„Anyám és apám közös piacot akart, nem 
politikai uniót, zászlókat, himnuszokat és 
elnököket.” Farage szerint az európai pro-

jekt rossz, mert teljesen antidemokratikus, 
és úgy ad hatalmat embereknek, hogy nem 
kell tartaniuk a felelősségre vonástól. „Most 
pénteken, január 31-én éjfélkor elérjük azt a 
pontot, ahonnan nincs visszaút. Ha egyszer 
kiléptünk, soha többet nem jövünk vissza, a 
többi részletkérdés!” mondta. Ezt követően 
képviselőtársaival együtt brit zászlócská-
kat kezdett lobogtatni. Emiatt elvették tőle 
a szót, mivel a nemzeti zászlók használata 
nem engedélyezett az EP-ben.

Egy nap alatt, szerda estére további 38-cal 
emelkedett Kínában a koronavírus okoz-

ta járvány halottainak száma, és Tibetből is 
jelentettek egy megbetegedést, az elsőt. A kí-
nai Nemzeti Egészségügyi Bizottság közlése 
szerint eddig 170-en hunytak el kórban. A bi-
zonyítottan a koronavírustól fertőzött bete-
gek száma kedd estéről szerda estére több 
mint 1700-zal, 7711-re nőtt. Közülük 1239 ál-
lapota válságos. A fertőzésgyanús eseteké 12 

ezer felett van. Kínán kívül több mint húsz 
országban akad, de csak néhány koronaví-
rusos beteg. Számuk összesen 70 körül van.

Eközben, a New England Journal of Medi-
cine című amerikai orvosi hetilapban szer-
dán közölt jelentés szerint a koronavírus 
okozta járvány kínai kutatók számításai sze-
rint lassabban terjed a szamárköhögésnél, 
vagy a TBC-nél, viszont valamivel gyorsab-
ban a szokásos infl uenzánál.

A kínai kutatók 425, bizonyítottan koro-
navírustól megfertőződött beteg esetét vet-
ték alapul számításaikhoz és arra jutottak, 
hogy egy beteg átlagosan 2,2 embert fertőz 
meg. Ez a hányad valamivel magasabb, 
mint a tipikus infl uenzánál, viszont jóval 
alacsonyabb, mint a koronavírus rokoná-
nak mondható SARS esetében. Annál 3-ra 
becsülték az egy ember által megfertőzöt-
tek számát.

A koronavírus lappangási ideje a kuta-
tók szerint átlagosan öt nap. Jelentésükben 
kitértek arra is, hogy a január elseje előtt 
tüneteket mutató betegek több mint a fele 
kapcsolatban állt a ragály kezdőpontjának 
vehető vuhani halpiaccal.

A tüneteket csak január elseje után pro-
dukálóknak viszont csupán 8 százalékuk 
hozható összefüggésbe a halpiaccal a kór 
szempontjából. (Hírösszefoglaló)
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Dragnea: Románia lett volna
a szabadságom ára
Nem akartam bármilyen áron elkerülni 
a börtönt – jelentette ki csütörtökön a 
legfelsőbb bíróságon Liviu Dragnea, hoz-
zátéve: tisztességes tárgyalásra számí-
tott. „Bár a sajtóban azt mondták, hogy 
bármilyen áron megpróbáltam kijutni a 
börtönből, ez nem így van. Fizethettem 
volna egy bizonyos árat, de nem akar-
tam, tisztességes tárgyalást akartam” – 
mondta Dragnea a bíróknak. Amikor az 
újságírók rákérdeztek, hogy milyen árra 
utalt, Dragnea azt mondta: Románia lett 
volna az ár. „Azt gondoltam és tovább-
ra is azt gondolom, hogy egy embert 
csak egy, a törvény alapján létrehozott 
bíróság ítélhet el. Nem lehet tisztességes 
eljárásról vagy ítéletről beszélni egy jog-
ellenesen létrehozott bíróság esetében” – 
hangoztatta Dragnea. Dragnea ügyvédei 
szintén azt állítják, hogy az ellene 
meghozott ítéletet egy törvénytelenül 
létesített testület hozta, ami jogellenes 
fogva tartáshoz vezetett, és kérték, hogy 
fogadják el fellebbezésüket.

Bolton könyve nem jelentethető meg
a jelenlegi formájában
A Fehér Ház levélben tudatta John 
Bolton volt nemzetbiztonsági tanács-
adó ügyvédjével, hogy Bolton könyve 
a benne lévő szigorúan titkos informá-
ciók miatt a jelenlegi formájában nem 
jelentethető meg. A még január 23-án 
keltezett és Charles Cooper ügyvédhez 
címzett, de csak szerdán nyilvánosságra 
került levélben a Fehér Ház közölte: a 
könyvben szereplő titkos és szigorú-
an titkos információk nyilvánosságra 
hozatala súlyosan sértené az Egyesült 
Államok nemzetbiztonsági érdekeit. 
A The New York Times című lap a hétfői 
számában jelentetett meg a könyvből 
származó információkat. Ezek szerint 
például Donald Trump amerikai elnök 
állítólag személyesen mondta Bolton-
nak, hogy addig nem folyósítják Ukraj-
nának a kongresszus által megszavazott 
katonai segélyt, amíg Kijev nem indít 
vizsgálatot a demokraták elnökjelöltsé-
gére pályázó Joe Biden egykori alelnök 
és a fi a, Hunter Biden korrupciógyanús 
ukrajnai üzleti ügyeiben. Trump már 
hétfőn tagadta az információt.

Több civil meghalt egy orosz
légicsapásban Idlíbnél
Tíz civil vesztette életét egy csütörtök 
hajnali orosz légicsapásban az észak-
nyugat-szíriai Idlíb tartományban 
található Aríha városában – közölte az 
Emberi Jogok Szíriai Megfi gyelőköz-
pontja (OSDH). A légicsapást egy kórház 
közelében hajtották végre, és az áldo-
zatok közt legalább öt nő van. Az OSDH 
hozzátette, hogy 24 óra alatt összesen 
21-en vesztették életüket orosz légicsa-
pások következtében. Az orosz védelmi 
minisztérium tagadta csütörtökön, hogy 
orosz gépek támadták volna az aríhi 
kórház és pékség környékét.

BENYÚJTOTTA A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT ÉS AZ RMDSZ A BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNYT

Elindult a kormánybuktatás
Beváltotta fenyegetését a PSD és az 
RMDSZ, és csütörtökön bizalmatlan-
sági indítvánnyal büntették, hogy a 
kormány a parlamenti vita megkerü-
lésével, felelősségvállalással akarja 
elfogadtatni a visszatérést a kétfor-
dulós polgármester-választáshoz
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H ivatalossá vált, hogy a Ludovic Or-
ban vezette liberális kisebbségi kor-
mány megbukhat a kétfordulós pol-

gármester-választáshoz való visszatérésről 
szóló törvény felelősségvállalással történő 
beterjesztése miatt, miután az ellenzéki 
Szociáldemokrata Párt (PSD) az RMDSZ-
szel karöltve csütörtökön bizalmatlansági 
indítványt nyújtott be a kabinet ellen. 

Az Orban/PNL-kormány – a romániai 
demokrácia privatizációja című, 208 kép-
viselő és szenátor által aláírt indítvány-
ban azzal indokolják a kormány buká-
sának szükségességét, hogy a választási 
törvénynek nem sokkal a választások 
előtti módosítása ellentétes az európai 
normákkal, ráadásul a módosításokat 
egyoldalúan, a nyilvánosság megkérde-
zése és előzetes vita nélkül fogadták el. 
Az előterjesztés megszövegezői szerint 

a román demokrácia „sírásójává” vált, a 
választási törvény módosításával pedig 
átlépett egy olyan „vörös vonalat”, amely 
nem maradhat büntetlenül. A két házbi-
zottság tegnapi ülésén eldöntötte, hogy 
az indítvány szövegét hétfőn délután két 
órakor ismertetik a parlamentben. A bi-
zalmi szavazás időpontjáról egy későbbi 
ülésen döntenek. A házszabály szerint a 
bizalmatlansági indítványt benyújtása 
után legtöbb öt nappal kell felolvasni a 
két ház együttes ülésén, majd három nap-
pal később kell megtartani a vitát.

Marcel Ciolacu, a PSD ügyvivő elnöke 
közölte: derűlátó az indítvány sikerét il-
letően, amihez még mindig hiányzok 5-6 
szavazat. A politikus szerdán este az An-
tena 3 hírtelevíziónak elmondta: a tavaszi 
parlamenti ülésszak hétfői kezdete után 
arra számít, hogy egyes honatyák átülnek 
a PSD frakciójába, legalábbis az előze-
tes egyeztetések alapján ez várható, ami 
növeli az indítvány megszavazásának 
esélyét. Elmondása szerint 228 honatya 
támogatja biztosan a kormány megbuk-
tatását, amihez a kétkamarás parlament 
233 tagjának szavazata szükséges. Ciolacu 
leszögezte: példátlan, hogy egy kormány 
ilyen rövid idővel a választások előtt 
akarja módosítani a választási törvényt. 
A politikus szerint a kormány a saját ér-
dekében módosítaná a jogszabályt, amit 

hatalommal való visszaélésnek minősí-
tett. Ugyanakkor csütörtöki számítások 
szerint már csupán egyetlen szavazat hi-
ányzott a kormánybuktatáshoz – ez akár 
a nem magyar kisebbségek frakciójából, 
akár a függetlenek soraiból is érkezhet. 
Sőt Alfred Simonis, a PSD képviselőházi 
frakcióvezetője már azt állította: már több 
mint 233 támogatót találtak.

Ludovic Orban miniszterelnök egyéb-
ként nem adja fel: közölte, hogy ameny-
nyiben a kormánya nem bukik meg, de 
az alkotmánybíróság utólag úgy dönt, 
hogy az ügyben alkotmányellenes volt a 
felelősségvállalás, akkor sürgősségi kor-
mányrendeletben kívánja módosítani a 
választási törvényt. Orban csütörtökön 
arról beszélt: függetlenül az indítvány 
sorsától a kormányoldal folytatja a tevé-
kenységét, és továbbhalad célja, a válasz-
tási győzelem felé, hogy erős parlamenti 
támogatást szerezzen.

Az indítványt szintén támogató RMDSZ 
részéről Cseke Attila szenátusi frakcióveze-
tő csütörtökön az FRI rádiónak elmondta: 
a szövetség szerint elvi kérdés az előter-
jesztés megszavazása, miután a kormány 
ilyen rövid idővel az önkormányzati vá-
lasztás előtt akarja módosítani a választási 
törvényt. Szerinte egyébként előre hozott 
választásra lenne szükség, mert ez stabili-
zálná a romániai politikai helyzetet.

Nem térne vissza. Nigel Farage búcsúzóul hazája zászlaját lobogtatta az EP-ben

Az EP-szavazás után búcsúznak az EU-tól a britek

Újabb halottai vannak Kínában a járványnak




