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Késik Orbanék sürgősségi
rendeleteinek közzététele
„A hétfői és a keddi nap folyamán a 
legutóbbi kormányülésen elfogadott 
valamennyi sürgősségi rendelet meg 
fog jelenni a Hivatalos Közlönyben” – 
közölte tegnap Ludovic Orban kijelölt 
miniszterelnök. A PNL elnöke úgy 
vélekedett, hogy a kormányrendeletek 
valamennyi feltételnek eleget tesznek 
ahhoz, hogy érvénybe lépjenek. Orban 
rámutatott, nem tart attól a beadvány-
tól, amelyet a nép ügyvédje tervez 
benyújtani az alkotmánybírósághoz 
a rendeletek kapcsán. Renate Weber 
ombudsman a napokban precedens 
nélkülinek és alkotmányellenesnek 
nevezte, hogy a múlt szerdán megbuk-
tatott liberális kormány az azt meg-
előző napon, hétórás maratoni ülésen 
25, azonnal hatályba lépő sürgősségi 
kormányrendeletet fogadott el. Jelezte, 
a rendeletek egy részét a hivatal meg-
támadhatja az alkotmánybíróságon, 
ugyanis ilyen esetben egyedül az om-
budsmannak van felhatalmazása arra, 
hogy a taláros testülethez forduljon 
jogorvoslatért.

Merkel a magyar gazdaságot dicséri
Biztosan találnak olyan megállapodási 
lehetőséget az Európai Unió következő, 
többéves költségvetése ügyében, amely 
mindenkinek jó lesz, de ehhez még idő 
kell – mondta Orbán Viktor miniszter-
elnök tegnap Berlinben. A kormányfő 
a német kancellárral közösen nyilat-
kozott a sajtónak. „Bár a magyar és a 
német nézőpont más, vannak olyan 
európai vezetők, akik nem először 
dolgoznak uniós költségvetésen, és 
biztosan találnak megállapodási 
lehetőséget” – mondta Orbán. Angela 
Merkel arról beszélt, hogy közös úton 
jár Németország és Magyarország, 
gazdaságuk nagyon szorosan össze-
kapcsolódott. „A gazdasági együttmű-
ködés is rendkívül szoros, és nemcsak 
Magyarországgal, hanem a visegrádi 
országcsoport egészével” – tette hozzá 
a német kancellár a magyar kormányfő 
társaságában tett sajtónyilatkozatában. 
Kiemelte, a magyar gazdaság fejlődése 
„nagyon-nagyon pozitív”, ami az EU-
nak is tulajdonítható.

Távozik a német CDU elnöke
Bejelentette távozását pártvezetői tiszt-
ségéből tegnap Annegret Kramp-Kar-
renbauer, a német Kereszténydemok-
rata Unió (CDU) elnöke – jelentették 
német hírportálok. CDU-s körökből 
származó értesülések szerint a politi-
kus Berlinben a párt vezetőségi ülésén 
elmondta, nem kíván a CDU kancellár-
jelöltjeként indulni a következő, 2021 
őszére tervezett szövetségi parlamenti 
(Bundestag-) választáson. A szövetségi 
kormányban betöltött védelmi mi-
niszteri tisztségét megtartja. Döntését 
indokolva kiemelte: a 15 tartományi 
szervezetet és mintegy 400 ezer tagot 
összefogó CDU egyes csoportjainak 
nem kellőképpen tisztázott a viszo-
nya a párttól jobbra álló, Alternatíva 
Németországnak (AfD) nevű párttal 
és a szociáldemokratáktól (SPD) balra 
álló, az egykori keletnémet állampárt 
utódszervezetéből kialakult Baloldal 
(Die Linke) párttal. Aláhúzta, személy 
szerint amellett van, hogy a CDU 
utasítsa el az együttműködést mindkét 
párttal. Angela Merkel kancellár, a 
CDU előző elnöke köszönetet mondott 
munkájáért, és arra kérte, folytassa 
tevékenységét a szövetségi kormány 
tagjaként.

NEM FOGJÁK MEGSZAVAZNI SAJÁT KORMÁNYUKAT A LIBERÁLIS TÖRVÉNYHOZÓK

Bukottakkal menetel előre a PNL
Változatlan összetételben, minimá-
lisan kozmetikázott programmal áll 
ismét a parlament elé a múlt héten 
megbuktatott liberális kormány, 
amely azonban paradox módon nem 
kér bizalmat magának, hanem az 
újabb bukásra játszik.
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M últ héten megbuktatott kormá-
nya számára kért ismét bizalmat 
a bukaresti parlamenttől Ludovic 

Orban miniszterelnök-jelölt, akit Klaus 
Johannis államfő bízott meg kormányala-
kítással. A kormányfői teendőket ügyvi-
vőként ellátó és a tisztségre ismét pályá-
zó Orban a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
végrehajtó bizottságának tegnapi ülését 
követően bejelentette, hogy nem változ-
tatott a miniszterek névsorán, a kormány 
programját pedig csak „kiigazította”. Mint 
mondta, elégedett a novemberben hivatal-
ba lépett kormány tagjainak munkájával, 
ezzel magyarázta, hogy az új kormánynév-
sor megegyezik az előző kabinet összetéte-
lével, amelyet a múlt héten bizalmatlansá-
gi indítvánnyal megbuktatott a parlament.

Mint ismeretes, Klaus Johannis államfő 
az év végén esedékes parlamenti válasz-
tások előrehozatalát akarja kiprovokálni 
azzal, hogy ismét Orbannak adott újabb 
kormányalakítási megbízást. Az elnök ak-
kor oszlathatja fel a parlamentet, ha a tör-
vényhozás két egymást követő miniszterel-
nök-jelöltjét is elutasítja. Ennek érdekében 
a PNL vezetősége tegnap azt is eldöntötte, 
hogy – a parlamenti határozatképesség 
érdekében – törvényhozói jelen lesznek 
ugyan a bizalmi voksoláson, de nem sza-
vazzák meg a második Orban-kormány be-
iktatását. Az ügyvivő kormányfő közölte, 
az általa irányított PNL nem számol olyan 
forgatókönyvvel, amely ne az előre hozott 
választásokhoz vezetne. Szerinte az idei 
helyhatósági választásokat várhatóan jú-
nius 14-én vagy 21-én rendezik, ugyanak-
kor az előre hozott parlamenti megméret-
tetés időpontját június közepére tűzhetik 

ki. Ludovic Orban elmondta, továbbra is 
tárgyalásokat folytatnak aá parlamenti 
pártokkal az idő előtti megmérettetés tá-
mogatása érdekében, majd hozzátette: 
tisztában van vele, hogy az ellenzéki Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) megpróbál a 
halogatás taktikájához folyamodni. A boj-
kottal azonban szerinte még inkább kivív-
nák a lakosság ellenszenvét. „Ha politikai 
öngyilkosságot akarnak elkövetni, folytat-
hatják ezeknek a teljesen komolytalan és 
nevetséges kezdeményezéseknek az útján, 
amelyek célja egy olyan folyamat halo-
gatása, amely rendkívül fontos Románia 
számára” – fogalmazott a PNL elnöke, aki 
azonban nem volt hajlandó elárulni, mit 
lépnek a PSD esetleges bojkottjára.

A kétkamarás bukaresti parlament egye-
sített házbizottságának a kormánynévsor 
és az új kormányprogram beterjesztésétől 
számítva 15 napon belül kell kitűznie a 
miniszterjelöltek szakbizottsági meghall-
gatásának menetrendjét és az új kormány 
beiktatását célzó bizalmi szavazás napját. 
A parlamenti házbizottságokban akaratát 
továbbra is érvényesíteni tudó PSD or-
szágos végrehajtó tanácsa tegnapi ülését 
követően Marcel Ciolacu elnök vázolta, 

alakulata milyen stratégiát alkalmaz az 
előre hozott választás megakadályozásá-
ra. A képviselőház elnöki tisztségét betöltő 
politikus bejelentette, Titus Corlățeannal, 
a szenátus ideiglenes elnökével alkotmá-
nyossági panaszt emelnek Klaus Johann-
is ellen, amiért ismét a leváltott Ludovic 
Orbannak adott kormányalakítási megbí-
zást. A PSD szerint az elnök döntése sérti 
az alkotmány szellemét, hiszen semmibe 
veszi az Orban-kormány megbuktatásáról 
szóló parlamenti döntést. „Ez egy bohózat. 
Azon az ülésen, amelyen a PNL Orban szá-
mára kért az államfőtől kormányalakítási 
megbízást, azt is eldöntötték, hogy nem 
szavazzák meg a beiktatását. Magyarázza 
már el valaki, milyen alkotmányos értel-
mezés alapján lehet olyasvalakit jelölni 
miniszterelnöknek, akinek a támogatását 
eddig senki sem vállalta” – hangoztatta 
Ciolacu. Hozzátette, meg akarják várni 
az alkotmánybíróság álláspontját, mi-
előtt döntenének, hogyan viszonyulnak a 
parlamenti választások előrehozásához. 
A parlament két házának együttes ülése 
csak a törvényhozók több mint felének – 
legalább 233 képviselőnek és szenátornak 
– a jelenlétében határozatképes.

Orban elégedett csapata teljesítményével, így nem változtatott kormánya összetételén
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K ilencszáznyolcra nőtt a koronavírus 
okozta betegség halálos áldozatainak a 

száma Kínában – jelentette tegnap a Nem-
zeti Egészségügyi Bizottság. Vasárnap a nap 
végére 97-tel emelkedett a halottak száma 
az előző naphoz képest. A járvány gócpont-
jában, Hupej tartományban 91-cel nőtt a 
számuk, és a halálesetek zöme a tartomány 
székhelyén, Vuhanban történt, ahol további 
73 ember halt bele a kórba. Szerte Kínában 
3062 újabb fertőzésre derült fény, ezzel a fer-
tőzöttek száma 40 171-re nőtt az országban. 
Kínán kívül 24 országban jelent meg az újfaj-
ta koronavírus.

Közben egy hónappal az után, hogy meg-
jelentek az első hírek a kínai Vuhan váro-
sában rohamosan terjedő újfajta korona-
vírusról, elindult Kínába az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) nemzetközi szakértői 
csoportja, hogy segítse az ottani szakembe-
reket a járvány vizsgálatában. Tedrosz Ad-
hanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója 
január végén Pekingben járt, tárgyalt Hszi 

Csin-ping kínai elnökkel és kormánytagok-
kal, és megállapodott velük abban, hogy a 
szervezet nemzetközi szakértői csoportot 
küld Kínába. Közel két hétig tartott azonban, 
amíg a pekingi kormány áldását adta a cso-
port összetételére. A WHO globális vészhely-
zetet hirdetett január 30-án, egy nappal az 
után, hogy a kínai kormány 60 millió embert 
helyezett egészségügyi zárlat alá Hupej tar-
tományban és székhelyén, Vuhanban, ahon-
nan elindult a kór.

Ezzel egy időben súlyos és küszöbönálló 
közegészségügyi fenyegetésnek minősítet-
te az új koronavírus okozta járványt tegnap 
Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. 
Ennek elsősorban jogi jelentősége van, a 
súlyos és küszöbönálló közegészségügyi fe-
nyegetés hivatalos deklarálása ugyanis pót-
lólagos intézkedési jogköröket biztosít a brit 
kormánynak a Kínából kiindult vírusfertőzés 
nagy-britanniai elterjedésének megakadá-
lyozására. Chris Whitty, az angol tiszti főor-
vos nem sokkal később bejelentette, hogy 
négy további brit állampolgár szervezetében 
mutatták ki az új típusú koronavírus jelen-

létét, a regisztrált brit fertőzöttek száma így 
nyolcra emelkedett.

Janez Lenarcic, a válságkezelésért felelős 
uniós biztos tegnap bejelentette: a Kínában 
megjelent új vírus aggasztó terjedése miatt 
az európai uniós tagállamok egészségügyi 
miniszterei rendkívüli ülést tartanak csütör-
tökön Brüsszelben, amely „segíteni fogja a 
tagállamok fellépésének összehangolását”. 
Brüsszeli sajtótájékoztatóján a biztos azt 
mondta, a vírus gyorsan terjed, és súlyos ve-
szélyt jelent a közegészségügyre. „Alapvető 
fontosságú, hogy az egész nemzetközi kö-
zösség a koronavírus elleni küzdelemre való 
felkészültségre és a válaszadás lehetősége-
ire összpontosítson, a szolidaritást is szem 
előtt tartva” – fogalmazott. Ezidáig mintegy 
ötszáz uniós állampolgárt szállítottak haza 
Vuhanból. A hazatelepítések Franciaország 
és Németország felajánlásával, az Európai 
Unió társfi nanszírozásával valósultak meg. 
Az Unió emellett január végén 10 millió eu-
rót különített el a légzőszervi tünetegyüttest 
okozó koronavírussal összefüggő kutatások 
támogatására.

Koronavírus: összehangolják az uniós fellépést




