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Igazságügyi tárca: nem hatékony
a speciális ügyészség
Közzétette tegnap az igazságügymi-
nisztérium az igazságszolgáltatási 
rendszerben elkövetett bűncselek-
ményeket kivizsgáló ügyészi osztály 
(SIIJ) felszámolását célzó törvényter-
vezet indoklását. A szaktárca szerint 
megalapítása, azaz 2018. október 23-a 
óta, a SIIJ nem tudott jelentős ered-
ményeket felmutatni, ellenkezőleg: 
kérdésessé vált a korrupcióellenes 
harcban vállalt szerepe. Ezt bizonyít-
ják többek közt a bizonyos nagykor-
rupciós esetekben magyarázat nélkül 
visszavont jogorvoslatok – teszi hozzá 
a dokumentum.

Magyar diplomaták segítik
Moldova uniós integrációját
Megállapodás született arról, hogy 
a magyar külügyminisztérium két 
diplomatát delegál Chișinăuba, akik 
segíteni fogják a moldovai kormány 
munkáját az európai integrációs folya-
matokban – jelentette be a moldovai 
fővárosban Szijjártó Péter magyar 
külgazdasági és külügyminiszter, mi-
után tárgyalt Aureliu Ciocoi moldovai 
külügy- és európai integrációs minisz-
terrel. Sajtótájékoztatóján a magyar 
diplomácia vezetője leszögezte, 
hogy Magyarország az Európai Unió 
tagjaként az EU legfontosabb politikái 
között tartja számon a bővítést és a 
keleti partnerséget, és nemcsak a két-
oldalú kapcsolatait szeretné továbbfej-
leszteni, hanem azt szeretné, ha az EU 
és Moldova között is minél szorosabb 
lenne az együttműködés.

Ismét sokan haltak meg
Hupej tartományban
A koronavírus-fertőzés 64 ember ha-
lálát okozta hétfőn a járvány gócpont-
jának számító közép-kínai Hupej tar-
tományban – derül ki a kínai Nemzeti 
Egészségügyi Bizottság tegnap közzé-
tett adataiból. A járvány következtében 
hétfő éjfélig elhunytak száma ezzel a 
tartományban 414-re emelkedett, míg 
az összes ott diagnosztizált fertőzötté 
13 522-re. Az új típusú koronavírus 
(2019-nCoV) legsúlyosabban a tarto-
mány székhelyét, Vuhant érinti, ahol 
az ország összes fertőzöttjének csak-
nem egyharmadát diagnosztizálták, és 
hétfő éjfélig összesen 303 beteg veszí-
tette életét. A helyi idő szerint kedden 
reggel 10 óráig közzétett adatok szerint 
a vírus eddig országosan 20 471 embert 
fertőzött meg, ám a betegség halálozási 
aránya Hupejen kívül igen alacsony, 
hiszen az eddigi közel hétezer megbe-
tegedésből 11 bizonyult végzetesnek az 
ország egyéb régióiban.

A republikánusok iowai jelölőgyűlésein
Donald Trump lett a győztes
Az Egyesült Államokban a Republiká-
nus Párt iowai hétfői jelölőgyűlésein 
Donald Trump elnök lett a győztes a 
szavazatok 96,6 százalékával. Alig fél 
órával az urnák zárása után a republi-
kánusok már – ha nem is a teljes ered-
ményt – de a várható végeredményt 
tették közzé. A párt jelölőgyűlései – a 
Demokrata Párt híveiével ellentétben 
– titkos szavazással zajlottak, azaz a 
szavazócédulát egyszerűen el kellett 
helyezni az urnákban, így az egész 
folyamat egyszerűbb és gyorsabb volt. 
Trump elnök a választók 96,6 százalé-
kának bizalmát és támogatását szerezte 
meg. Walsh és Weld szavazatainak 
aránya nem változott az első eredmé-
nyekhez képest.

SZERDÁN SZAVAZ A PARLAMENT A PSD ÉS AZ RMDSZ BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNYÁRÓL

Ma eldől az Orban-kormány sorsa
Ma délre tűzték ki a parlament két 
kamarájának házbizottságai a kor-
mány ellen benyújtott bizalmatlan-
sági indítványról szóló szavazást.

 » BALOGH LEVENTE

A szemben álló felek taktikázása mi-
att az előzetes tervekhez képest jó-
val később döntöttek tegnap a par-

lament két házának házbizottságai arról, 
hogy ma délre tűzik ki a szavazást a Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) és az RMDSZ által 
a kormány ellen benyújtott bizalmatlansá-
gi indítványról. A PSD ugyanis attól tartott, 
hogy a kormány délutáni ülésén sürgőssé-
gi rendeletet fogad el a kétfordulós pol-
gármester-választásról, ami hiábavalóvá 
tenné a kormánybuktatást, ezért kivárásra 
játszott, és képviselői nem jelentek meg 
az eredetileg délre összehívott házbizott-
sági ülésen. Mint ismeretes, a PSD és az 
RMDSZ azért nyújtott be bizalmatlansági 
indítványt, mert a Ludovic Orban vezette 
kisebbségi liberális kormány felelősség-
vállalással – vagyis a parlamenti vita meg-
kerülésével – akarja elfogadtatni a két-
fordulós polgármester-választáshoz való 
visszatérést. A bizalmatlansági indítvány 
elfogadása esetén ugyanis nem csupán 
a kormány bukik, hanem a törvénymó-
dosítás is. A sürgősségi kormányrendelet 
ugyanakkor annak ellenére is hatályba 
lépne, ha megbuktatnák a kormányt.

Nem enged a PNL
A kormányülés után aztán, miután azon 
nem került szóba az önkormányzati vá-
lasztási törvény módosítása, délután öt 
órakor a házbizottságok már összeültek, 
és eldöntötték, hogy ma délben kezdődik 
az ülés, amelyen megvitatják a bizalmat-
lansági indítványt, majd szavaznak róla.

Marcel Ciolacu, a PSD ügyvivő elnöke 
az ülés után beismerte: azért késlekedtek, 
mert meg akarták várni, mit lép a kor-
mány. Ludovic Orban kormányfő tegnap 
azt mondta: a kormány nem fogadhatott 
volna el sürgősségi rendeletet ebben a 
tárgyban azt követően, hogy felelősséget 
vállalt a választási törvény módosításáért. 
Alina Gorghiu, a kormányzó Nemzeti Libe-
rális Párt szenátora ugyanakkor elismer-

te: a párton belül egyeztetések zajlanak, 
hogyan lehetne mégis, a törvények tiszte-
letben tartásával bevezetni a bizalmatlan-
sági indítványt abban az esetben, ha a kor-
mány megbukik, hiszen abban az esetben, 
ügyvivő kabinetként már nem adhatna ki 
sürgősségi rendeleteket.

Ludovic Orban kormányfő egyébként 
már arra készül, mi történik a kormánya 
bukása után. Tegnap közölte: ebben az 
esetben a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
előre hozott választások kiírására játszik, 
ezért nem szavazza meg az esetleges kor-
mánybukás után kijelölt új kormányokat. 
Mint ismeretes, előre hozott választásra 
akkor kerül sor, ha a parlament egymás 
után két kormányt is elutasít.

Több képviselőt kapnak
a külföldi románok
A kormány olyan sürgősségi rendeletet 
is előkészített, amely az előre hozott vá-
lasztások menetét szabályozná. Ebben 
megfeleznék a rendes parlamenti válasz-
tásokkal kapcsolatos időtartamokat – így 
nem 90, hanem 45 nappal a választás előtt 
kell kiírni a voksolást. A miniszterelnök 
azt mondta, az Állandó Választási Ható-
sággal (AEP) folytatott egyeztetés nyomán 
kidolgoztak egy tervezetet, amely az előre 
hozott választások esetén előálló helyzetet 
szabályozza, mivel – állítja Orban – jelen 
pillanatban nincs pontos törvényi keret 
erre. „Az alkotmány szerint a parlament 
feloszlatásától számított 90 napon belül 
meg kell szervezni az előre hozott válasz-

tásokat, ezért kiigazításokra van szükség, 
hogy konkrét előírások legyenek az előre 
hozott választásokkal kapcsolatban” – 
magyarázta Orban, hozzátéve, ha esetleg 
a parlament megszavazza a bizalmatlan-
sági indítványt, a kormány nem adhat ki 
sürgősségi rendeleteket, és parlamenti el-
járással sem lehet már elfogadni az előre 
hozott választásokkal kapcsolatos szüksé-
ges intézkedéseket.

Ezzel kapcsolatosan tegnap Marcel Vela 
belügyminiszter közölte: a jelenlegi kor-
mánnyal szimpatizáló külföldi románok 
képviselete megkétszereződik, így kettő 
helyett négy szenátort, négy helyett pe-
dig nyolc képviselőt delegálhatnak a par-
lamentbe, a szavazás időtartamát pedig 
három napra növelik. A kormány ugyan-
akkor letett arról, hogy sürgősségi rende-
lettel módosítsa a helyhatósági választási 
törvényt, közvetett választást vezetve be - 
a jelenlegi közvetlen voksolás helyett – a 
megyei tanácsok elnökei számára.

Egyébként Ludovic Orban tegnap úgy 
vélekedett: az ellenzék nem rendelkezik 
a kormány megbuktatásához szükséges 
számú szavazattal. Marcel Ciolacu, a PSD 
ügyvivő elnöke tegnap magabiztosan kije-
lentette: megvan a kormány megbuktatá-
sához szükséges 233 szavazat.

A PSD és az RMDSZ mellett a Teodor 
Meleşcanu volt külügyminiszter, hétfőn le-
mondott szenátusi elnök vezette Nemzeti 
Erő honatyái is támogatják az indítványt. 
A parlament két háza ma titkos, golyós 
szavazással dönt a kormány sorsáról.

Erőpróba. Három hónap elteltével már meg is bukhat az Orban-kormány
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Határozatlan ideig felfüggesztve marad a 
Fidesz tagsága az Európai Néppártban 

(EPP), mivel nincs elmozdulás, látható vál-
tozás, elégséges előrelépés a Fidesz politiká-
jában arra vonatkozóan, hogy meg akarna 
felelni az olyan demokratikus normáknak, 
mint a jogállamisági elvek vagy a vélemény-
nyilvánítási szabadság tiszteletben tartása 
– jelentette ki Donald Tusk, a pártcsalád el-
nöke Brüsszelben hétfőn. Tusk az EPP politi-
kai gyűlését követően leszögezte: elnöksége 
ideje alatt nem lát lehetőséget a Fidesz teljes 
jogú visszafogadására, ameddig nem lesz 
változás a felsorolt aggályokat illetően.

Az esetleges visszafogadás nem megbeszé-
lések vagy egyeztetések kérdése. Nem a kö-
zös értékekről szóló kompromisszumok árán 
érhető el, az csakis a Fidesz politikájának 
megváltozásától függ – húzta alá a lengyel 
néppárti politikus. Elmondta, vannak olya-

nok az EPP-ben, akik szorosabb kapcsolatot 
ápolnak Orbán Viktor miniszterelnökkel, vé-
leménye szerint azonban a velük való talál-
kozások nem fognak változást eredményez-
ni a Fidesz politikájában. Újságírói kérdésre 
válaszolva Tusk hozzátette, a pártcsaládnak 
nincsen ellenvetése Orbán Viktor keddi ró-
mai látogatásával kapcsolatban, ugyanak-
kor szimbolikusnak nevezte, hogy a magyar 
kormányfő az EPP politikai gyűlésének ide-
jén „nacionalista találkozón vesz részt szél-
sőjobboldali politikai pártokkal”. Közölte, 
hogy rendkívüli kongresszus megtartását 
javasolta a pártcsalád előtt álló politikai ki-
hívások megvitatására. Aláhúzta azonban, 
hogy a jövő év elejére tervezett rendezvény 
nem a Fidesz körüli kérdésekről szól majd. 
Sok változás ment végbe Európában és Euró-
pán kívül is, amelyek új megközelítést, gon-
dolkodást és kezdeményezéseket igényelnek 
– mondta ez EPP elnöke. Hölvényi György 
kereszténydemokrata európai parlamenti 

(EP) képviselő a tanácskozás kapcsán azt 
mondta: Tusk szerint a vizsgálat eredményét 
illetően nincs egyetértés. A szóbeli jelentés 
alapján egyetértés abban mutatkozott, hogy 
a felfüggesztés maradjon érvényben, vala-
mint abban, hogy a párbeszédet folytatni 
kell – mondta Hölvényi, hozzátéve, hogy a 
felfüggesztés és a párbeszéd folytatásának 
határidejéről nem esett szó.

A felfüggesztésről 2019. március 20-án 
döntött az EPP politikai közgyűlése az elnök-
ség, illetve a Fidesz megegyezése alapján, a 
pártcsalád alapvető értékeinek állítólagos 
megsértése miatt. Arról is határoztak, hogy 
megvizsgálják a magyarországi helyzetet 
és a Fidesz tevékenységét. A vizsgálatra 
háromfős testületet hoztak létre, amelyet 
Herman Van Rompuy, az Európai Tanács 
korábbi elnöke vezet, további tagjai pedig 
Wolfgang Schüssel volt osztrák kancellár és 
Hans-Gert Pöttering, az Európai Parlament 
korábbi elnöke.

Néppárt: marad a Fidesz-tagság felfüggesztése




