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Késeléses támadás történt Londonban
Késeléses támadásban többen megsérül-
tek tegnap délután London déli részén, 
a támadót a rendőrök agyonlőtték, a 
Scotland Yard „terrorizmushoz kötődő-
nek” minősítette az incidenst. A táma-
dás a Temzétől délre fekvő Streatham 
városrész forgalmas főutcáján történt. Az 
incidens kapcsán a közösségi oldalakon 
többen arról írtak: három lövést hallot-
tak, majd azt látták, hogy több embert 
is orvosi ellátásban kellett részesíteni. 
Legutóbb november végén történt kése-
léses terrortámadás Londonban. Annak 
a merényletnek az elkövetője, Usman 
Khan a London híd közelében két embert 
megölt, hármat megsebesített, mielőtt a 
rendőrök agyonlőtték.

Haragszik a parlamenti többségre
Ludovic Orban
Zaklatott idők jönnek, de a Nemzeti Libe-
rális Pártnak meg kell nyernie a közelgő 
választásokat – jelentette ki Ludovic 
Orban kormányfő és PNL-elnök a párt 
országos tanácsának tegnapi ülésén. Or-
ban úgy fogalmazott, „zaklatott” időszak 
következik, mert a kormány parlamenti 
támogatása a PNL 21 százaléka mellett 
különböző pártokéból áll össze, amelyek 
bizonyos kérdésekben más álláspontot 
képviselnek, és így „nagyon nehéz Ro-
mániát kormányozni”. „Nem tudom, mi 
fog történni a parlamentben, de világo-
san megmondom: nem hagyom, hogy a 
jelenlegi parlamenti többség bíráskodjon 
fölöttem, amelynek semmi köze Románia 
érdekeihez. Nem félek tőlük” – mondta 
a miniszterelnök, hozzátéve, most a PNL 
legfontosabb feladatának tekinti, hogy 
megnyerjék a helyhatósági és parlamenti 
választásokat.

„Szakítottak” a palesztinok
Izraellel és az Egyesült Államokkal
A palesztinok minden kapcsolatot 
megszakítanak Izraellel és az Egyesült 
Államokkal – jelentette be az Arab Liga 
szombati, rendkívüli ülésén Mahmúd 
Abbász palesztin elnök Kairóban. Abbász 
megerősítette, hogy nem volt hajlandó 
átvenni a Trump-adminisztráció által ki-
dolgozott izraeli–palesztin rendezés ter-
vét, valamint leszögezte: nincs kapcsolat 
a Fehér Ház és a palesztin vezetés között. 
Az arab politikus hangsúlyozta: teljes 
mértékben elutasítja a Trump-tervet, 
amelynek értelmében egy demilitarizált 
palesztin állam jönne létre olyan határok 
között, amelyeket Izrael biztonsági elvá-
rásainak megfelelően alakítanának ki.

Nem lesznek tanúk Trump tárgyalásán
Az amerikai szenátusban péntek este le-
szavazták a demokratákat, nem lesznek 
tanúk a Donald Trump elnök ellen folyó 
alkotmányos felelősségre vonási eljárás 
(impeachment) felső házi tárgyalásán. 
A szenátus 51:49 arányban szavazta le a 
demokrata szenátorok azon javaslatát, 
hogy tanúkat hívjanak és újabb 28 ezer 
dokumentumot kérjenek be a tárgyalás-
ra. Két republikánus szenátor a demok-
ratákkal együtt szavazott. A voksolást 
az első elemzések Donald Trump és 
McConnell szenátor nagy győzelmeként 
értékelték. Amerikai sajtóértesülések 
szerint a demokrata párti politikusok azt 
szeretnék, ha az impeachment-eljárás 
utolsó napja szerdán lenne, egy nap-
pal azt követően, hogy Donald Trump 
elmondta az Unió állapotáról szóló 
hagyományos évértékelő beszédet a 
kongresszus két háza előtt. John Cornyn 
texasi republikánus szenátor szerint a 
demokraták ezzel kifejezetten „zavarba 
akarják hozni” az elnököt.

Aurescu: a román állampolgárok jogai nem változnak

Nem kell aggódniuk a Nagy-Britanniában élő román állampolgároknak a brit EU-tagság 
péntek éjjeltől történt megszűnése miatt, mert az átmeneti időszak végéig nem vál-
toznak a jogaik – szögezte le Bogdan Aurescu külügyminiszter. A tárcavezető a Digi 24 
televíziónak adott interjúban úgy fogalmazott, „nincs ok aggodalomra és nincs ok pánik-
ra”, mert február 1-jétől az úgynevezett átmeneti időszak végéig, azaz 2020. december 
31-éig mindössze annyi változik, hogy Nagy-Britannia nem vesz részt az uniós döntés-
hozatalban, az ország területén élő uniós állampolgárokkal kapcsolatban azonban év 
végéig még biztosan a jelenleg is érvényes jogi keretrendszer marad hatályban. Azok, 
akik Nagy-Britanniában szeretnének letelepedni, 2021. június 30-áig igényelhetik a 
letelepedett vagy előzetesen letelepedett státust – magyarázta a külügyi tárca vezetője, 
hozzátéve, hogy az Európai Unióval kötött kilépési megállapodás a közeli családtagok 
helyzetét is szabályozza. Klaus Johannis államfő pénteki nyilatkozatában kiemelte: 
Románia reméli, hogy az Egyesült Királyság közeli partner és megbízható szövetséges 
marad az Európai Unióból való távozása után, és nyomatékosította, hogy a román állam-
polgároknak megmaradnak a jogaik a Brexitet követően is. Hangsúlyozza ugyanakkor, 
hogy Románia el akarja mélyíteni a Nagy-Britanniával való stratégiai partnerséget, hogy 
a Brexitet követően a kétoldalú kapcsolat a két állam közös érdekei mentén körvonala-
zódjon. A román gazdasági tárca szerint jelenleg mintegy 600 ezer román állampolgár él 
Nagy-Britanniában, közülük 450 ezren rendelkeznek munkavállalási engedéllyel.

A HÉTVÉGÉN KILÉPETT AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG AZ EURÓPAI SZERVEZETBŐL

Egy taggal szegényebb az EU
A hétvégétől eggyel kevesebb 
tagállama van az Európai Uniónak, 
miután számos halasztást követően 
az Egyesült Királyság végül kilépett a 
szervezetből.
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I smét 27 tagúvá vált az Európai Unió, mi-
után helyi idő szerint péntek este 11-kor 
– kelet-európai idő szerint éjjel 1 órakor 

– az Egyesült Királyság kilépett a szerve-
zetből. Az Európai Unió és elődszerveze-
teinek történetében a brit kilépésig nem 
volt példa teljes jogú tagország távozására. 
Az Egyesült Királyság 47 évet és egy hóna-
pot töltött el az Európai Közösségek, majd 
utódja, az Európai Unió tagországaként, 
ugyanis 1973. január 1-én lépett be a közös-
ségbe Sir Edward Heath akkori konzerva-
tív párti miniszterelnök vezetésével.

Péntek este levonták a brit lobogót az 
uniós tagországok állam-, illetve kor-
mányfőit tömörítő Európai Tanács, majd 
az Európai Parlament brüsszeli és stras-
bourgi épületei előtt, végül az Európai 
Bizottság székháza mellett álló oszlopsor-
ról is, amely az eddigi 28 uniós tagország 
zászlaját tartotta. Londonban a parla-
ment toronyórájának világhíres harangja, 
a Big Ben – felvételről felidézett – hang-
jával búcsúztak el az Európai Uniótól, 
utána pedig a brit lobogó stilizált képét 
vetítették ki a miniszterelnöki hivatal, a 
Downing Street falára.

Johnson: az EU irányvonala
már nem felel meg
Boris Johnson brit miniszterelnök közvet-
lenül a kilépés előtt közzétett üzenetében 
azt mondta, hogy az Európai Unió fejlő-
dési iránya már nem felelt meg Nagy-Bri-
tannia igényeinek. Szerinte a Brexit sokak 
számára „a remény bámulatos pillana-
tát” jelenti, olyan pillanatot, amelyről azt 
hitték, hogy soha nem jön el. Hozzátette: 
a legfontosabb annak kimondása, hogy 
a Brexit nem valaminek a vége, hanem 
kezdet, amikor „felmegy a függöny a mi 
nagy nemzeti drámánk új felvonása előtt”. 
Johnson szerint a kilépés részben arról is 
szól, hogy „a visszaszerzett szuverenitást” 
az emberek által megszavazott változások 
végrehajtására kell felhasználni, legyen 
szó a bevándorlás ellenőrzéséről, szabad-
kikötők létesítéséről, a brit halászati politi-
ka „felszabadításáról”, szabadkereskedel-

mi megállapodások megkötéséről, vagy 
„egyszerűen arról, hogy magunk alkothat-
juk meg törvényeinket és szabályainkat az 
ország népének javára”.

Átmeneti időszak kezdődött
A kilépés pillanatában elkezdődött a vár-
hatóan 11 hónapig, december 31-ig tartó 
átmeneti időszak, amelynek egyik legfon-
tosabb célja az, hogy időt biztosítson Lon-
donnak és az EU-nak a megállapodásra 
a jövőbeni kétoldalú kapcsolatrendszer 
sarkalatos szabályairól. Ennek lejártáig 
jórészt a jelenlegi szabályrendszer marad 
érvényben az Európai Unióval fennálló 
viszonyban, vagyis legalább az idei év vé-
géig semmiféle érdemi változás nem lesz 
érzékelhető olyan területeken, mint az 
EU-állampolgárok jogosultságai, a beu-
tazás, a bevándorlás szabályozása, a légi 
közlekedés vagy a kereskedelem.

A brit kormány elsődleges céljai között 
szerepel egy átfogó, a szolgáltatásokra is 
kiterjedő kétoldalú szabadkereskedelmi 
megállapodás megkötése az EU-val, de 
ebben az időszakban kell szabályozási 
megállapodásra jutni olyan területeken is, 
mint a igazságügyi hatóságok büntetőjogi 
együttműködése, a gyógyszer- és a repü-
lésbiztonság, a halászati jogok vagy a vé-
delmi és a biztonságpolitika.

Michel Barnier, az Európai Bizottság Bre-
xit-ügyi főtárgyalója a tervek szerint hétfői 
sajtóértekezletén mutatja be az átmene-
ti időszakra vonatkozó uniós tárgyalási 
mandátum prioritásait és főbb részleteit.

Josep Borrell kül- és biztonságpolitikai 
EU-főképviselő éjfél után bejelentette, 

hogy szombattól teljes körűen dolgozik 
az Unió londoni diplomáciai képviselete, 
amely különös fi gyelemmel kíséri majd 
az uniós polgárok jogainak biztosítását. 
Leszögezte, hogy az Európai Unió és az 
Egyesült Királyság közötti gazdasági, tár-
sadalmi és politikai kapcsolat nem ér vé-
get, a felek szoros viszonyban maradnak 
továbbra is. Értésre adta, hogy az Unió egy 
új, ambiciózus partnerség kiépítésében bí-
zik a kereskedelmi és gazdasági együttmű-
ködés, a bűnüldözés és az igazságszolgál-
tatás, valamint a külpolitika, a biztonság 
és a védelem területén.

Nem sokkal a kilépés előtt Ursula von 
der Leyen, az Európai Bizottság elnöke 
Brüsszelben kijelentette: a lehető legjobb 
és legszorosabb együttműködést kell ki-
építeni az Egyesült Királysággal, noha 
sosem lesz, és soha nem lehet olyan kap-
csolatuk, mintha továbbra is uniót al-
kotnának egymással. Charles Michel, az 
Európai Tanács elnöke azt hangsúlyozta, 
hogy az EU-tagországoknak közös célja-
ik, azonos elképzeléseik vannak arról, 
merre tartanak, továbbá elkötelezettek a 
kor meghatározó kihívásainak megoldása 
iránt. Az Európai Unió képes választ adni 
a kihívásokra, azonban csak az emberek, 
a nemzetek, valamint az uniós és nemze-
ti intézmények összefogása révén – tette 
hozzá. David Sassoli, az Európai Parla-
ment elnöke azt mondta, a felek előtt álló 
időszak sok feladatot tartogat, azonban 
jóakarattal és elszántsággal tartós, pozitív 
és előremutató partnerséget lehet építeni.

Péntek éjjel a legradikálisabb brit EU-el-
lenes erő, a Nigel Farage vezette Brexit Párt 
több ezer híve ünnepelte Nagy-Britannia 
uniós kilépését Londonban a parlament 
előtti téren.

Skóciai és észak-írországi EU-párti po-
litikusok ugyanakkor első nyilatkozataik-
ban felvetették hazájuk elszakadásának 
és újbóli EU-csatlakozásának lehetőségét. 
A skót nagyvárosokban gyertyás virrasz-
tást is tartottak EU-párti demonstrálók, 
emlékeztetve arra, hogy az országrészben 
a nagy többség elvetette a Brexitet. Nicola 
Sturgeon skót miniszterelnök a BBC televí-
ziónak nemrégiben azt mondta: meggyő-
ződése, hogy Skócia független országként 
viszonylag rövid idő alatt visszaléphetne 
az Európai Unióba. Donald Tusk, az Eu-
rópai Tanács volt elnöke, aki novembe-
rig állt az uniós állam- és kormányfők 
alkotta döntéshozó testület élén, tegnap 
ugyanakkor azt mondta: az Európai Unió 
„lelkesen” várná vissza soraiba az esetleg 
függetlenné váló Skóciát, de ez nem jelenti 
azt, hogy automatikusan fel is venné. 

Kétarcú távozás. Egyes angolok ünnepelték, a skótok viszont bánják a brexitet




