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Meghosszabbíthatják
Vlagyimir Putyin elnökségét
Az orosz alsóház harmadik – egyben 
utolsó – olvasatban is elfogadta tegnap 
a Vlagyimir Putyin elnök által január-
ban beterjesztett alkotmánymódosítási 
csomagot, amelyet kedden váratlanul 
kiegészítettek azzal, hogy eltörlik az egy 
személy által betölthető elnöki ciklusok 
számának korlátozását. A szavazáson 
a 450 fős alsóházban 383 képviselő 
szavazott igennel a módosítási csomag-
ra, 43 tartózkodott, és senki nem voksolt 
nemmel. Az érvényes alkotmány szerint 
Putyinnak 2024-ben, negyedik elnöki 
ciklusának végén távoznia kellene a 
hatalomból. A hozzá legközelebb álló 
párt, a kormányzó Egységes Oroszor-
szág azonban azzal a javaslattal állt elő 
kedden, hogy elnökségeinek számát 
alkotmánymódosítással ismét nulláról 
lehetne indítani. Putyin úgy reagált: 
lehetségesnek tartja ezt, ha nincs ellene 
kifogása az alkotmánybíróságnak. Az 
alkotmánymódosításokról április 22-én 
tartanak országos szavazást.

Joe Biden jelentős előnyre tett szert
Joe Biden nyerte kedden a michigani 
előválasztást, és ezzel kommentátorok 
szerint jelentős lépést tett afelé, hogy ő 
legyen a Demokrata Párt elnökjelöltje a 
2020-as elnökválasztáson. Barack Oba-
ma egykori alelnöke előzőleg megnyerte 
az előválasztást Mississippi és Missouri 
államban is. Biden óriási fölénnyel 
győzött három tagállamban, ahol már le-
zárult a keddi szavazás: Michiganben 53 
százalékkal, míg Mississippiben a voksok 
81, Missouriban pedig az 59 százalékát 
szerezte meg a szavazatszámlálások 
közel végleges eredménye szerint. Bár 
Észak-Dakotában, Idahóban és Washing-
ton államban elvileg még nyerhet párton 
belüli riválisa, Bernie Sanders vermonti 
szenátor, de ezek az államok kevés de-
legátust küldenek a demokraták júliusi 
elnökjelölt-állító konvenciójára, ezért 
Sanders reménye televíziós kommentá-
torok szerint már elveszett az elnökjelölt-
ség elnyerésére. David Axelrod, Barack 
Obama egykori főtanácsadója egyenesen 
úgy fogalmazott: matematikailag már 
Biden az elnökjelölt.

Washington tárgyalásra
szólítja a tálibokat
Az afgán kormánnyal folytatandó 
tárgyalások „azonnali” megkezdésére 
szólította fel a tálibokat keddi Twit-
ter-bejegyzésében Zalmay Khalilzad, az 
amerikai külügyminisztérium afganisz-
táni különmegbízottja. A különmeg-
bízott azt követően tette közzé mikro-
blogbejegyzését, hogy Kabulban Asraf 
Gáni afgán kormányfő kedden aláírta 
a tálib foglyok szabadon bocsátásáról 
szóló dekrétumot. Mintegy ötezer fogoly 
szabadon bocsátása a tálibok egyik 
feltétele volt a kétoldalú tárgyalások 
megkezdéséhez. Khalilzad – aki maga 
is afganisztáni születésű – az összes fo-
goly kölcsönös szabadon bocsátásásáról 
folytatandó tárgyalások megkezdését és 
ezzel az afgán felek közötti béketárgya-
lások megindítását sürgette. Mint írta: 
„az afgán kormány készen áll erre”. A 
tárgyalásokat a felek Katar fővárosában, 
Dohában tartanák, ott, ahol február 
végén az amerikai–tálib megállapodást 
is aláírták. Az amerikai diplomata kije-
lentette a Twitteren azt is, hogy a tálibok 
„túlságosan is sok” támadást követnek 
el, és arra szólította fel őket, hogy tart-
sák tiszteletben az Egyesült Államokkal 
aláírt megállapodásban az erőszak csök-
kentésére vállalt kötelezettségeiket.
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Recep Tayyip Erdogan török elnök szer-
dán Ankarában a nácikhoz hasonlította 

a görög határrendészeket, akik fellépnek a 
Törökországból az Európai Unióba igyekvő 
illegális migránsokkal szemben. Erdogan 
a török kormánypárt parlamenti frakcióü-
lésén videófelvételeket és fényképeket mu-
tatott be a török–görög határon zajló ese-
ményekről, majd úgy fogalmazott: „semmi 
különbség aközött, amit a nácik csináltak, 
és ezen, a görög határon készült képsorok 
között”. Hozzátette: „amit a nácik csináltak 
a táborokban, látjátok, azt tették a görögök 
is a Nyugat nevében, a Nyugat fi zetett légi-
ósaiként” – hangoztatta a török államfő.  
Erdogan azt is leszögezte, hogy mindaddig 
nyitva marad Törökország nyugati száraz-
földi határa, ameddig az Európai Unió nem 
teljesíti összes korábbi vállalását, beleértve a 
török állampolgárok schengeni vízummen-
tességét, az uniós csatlakozási folyamat to-
vábbi fejezeteinek megnyitását, a vámunió 
frissítését és a pénzügyi támogatást. A török 
elnök arra is felhívta a fi gyelmet, hogy az 
Európába tartó migránshullám az időjárás 
javulásával már nemcsak Görögországra fog 

korlátozódni, hanem kiterjed a Földközi-ten-
ger térségének egészére. A török vezetés feb-
ruár végén jelentette be, hogy már nem tartja 
vissza az Európába vágyó migránsokat, hol-
ott a Brüsszel és Ankara közötti 2016-os meg-
állapodás ezt rögzítette. A döntés nyomán 
tízezrek keltek útra Kis-Ázsia belsejéből Eu-
rópa irányába, és torlódtak fel a török–görög 
szárazföldi határon, mivel Athén elrendelte 
a határ szigorú védelmét. Az Unió tagállamai 
teljes szolidaritásukról biztosították a görög 
hatóságokat. Erdogan szerint az elmúlt csak-
nem két hétben körülbelül 150 ezer migráns 
érkezett a török–görög szárazföldi határhoz. 

A török elnök azt is mondta, hogy eddig négy 
migráns vesztette életét az atrocitásokban, a 
török hatóságok pedig közel 1000 sebesült 
migránsnak nyújtottak elsősegélyt.

Süleyman Soylu török belügyminiszter 
tegnap az Ankara közelében található Kizil-
cahamam városban arról beszélt, hogy Euró-
pát elnézve, szánalmat érez. Kiemelte: utálja 
azokat a törököket, akik bizalmat táplálnak 
Európa iránt. „Európa megbukott emberies-
ségből” – húzta alá Soylu. A török belügymi-
niszter úgy vélte, hogy Európa gazdasága is 
egyre csak hanyatlik, és nincs esélye arra, 
hogy összeszedje magát.

Nácikhoz hasonlítja a görögöket a török elnök

FO
RR

ÁS
: 

GO
V.

RO

KÉT HÉT MÚLVA DŐLHET EL, MIKOR TARTJÁK MEG AZ ÖNKORMÁNYZATI VOKSOLÁST

Bizonytalan a választás időpontja
A kormány és a parlamenti pártok 
többsége június 28-ára írná ki az ön-
kormányzati választásokat, az RMDSZ 
viszont 14-ére. A döntést elvileg két 
hét múlva hozzák meg, ám a koronaví-
rus-járvány még mindent felülírhat.
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V alószínűleg június 28-án rendezik 
meg az önkormányzati választáso-
kat – közölte Ludovic Orban ügyvi-

vő miniszterelnök kedden este, miután a 
parlamenti pártok vezetőivel egyeztetett. 
Orban a kormányülés elején elmondta: 
eddig inkább június 14-ére szerették volna 
kitűzni a választás időpontját, azonban 
több ok miatt – a koronavírus-járvány 
alakulása, illetve a képességfelmérő és az 
érettségi vizsgák időpontja – jelenleg a 
28-ai időpont tűnik a legvalószínűbbnek. 
Az ügyvivő kormányfő egyúttal keményen 
bírálta a Szociáldemokrata Pártot (PSD), 
amiért az nem vett részt az egyeztetésen. 
Szerinte a párt ezzel azt bizonyította, hogy 
„nem érti a demokráciát”.

A pártok egy része egyetért a június 28-
ai dátummal, mások azonban feltételek-
hez kötik a támogatásukat. Dan Barna, a 
Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 
elnöke reálisnak nevezte a 28-ai időpontot. 
Elmondta: eleve azt javasolták, hogy júni-
usban minél később tartsák meg a válasz-
tást, abban a reményben, hogy addigra 
túljut az ország a koronavírus miatti egész-
ségügyi válság csúcspontján. Megjegyezte 
ugyanakkor: amennyiben a járvány súlyo-
sabbá válik, azt szeretnék, hogy halasszák 
el az önkormányzati választást, lehetőleg 
őszig. Egyúttal arra is javaslatot tettek, 
hogy ezúttal tekintsenek el attól, hogy a 
választáson indulni kívánó pártoknak ösz-
sze kelljen gyűjteniük a választási jegyzék-
ben szereplő polgárok – ami mintegy 18 
millió fő – egy százalékának támogató alá-
írását, ez ugyanis hozzájárulhat a járvány 
terjedéséhez. Barna szerint a kormány erre 
nyitottnak mutatkozik, most az Állandó 
Választási Hatóságon a sor, hogy előálljon 
a megoldással. Victor Ponta, a Pro Romá-
nia elnöke kijelentette: abban az esetben 
ért egyet az önkormányzati választás jú-
nius 28-ai megtartásával, ha 60 nappal 

ezt megelőzően – azaz április 28-án – már 
nem lesz koronavírus-járvány. Ha ugyanis 
addigra nem ér véget a járvány, szerinte 
felelőtlenség lenne a választás megtartá-
sa. Egyben a Liberálisok és Demokraták 
Szövetségével (ALDE) egyetemben ők is 
az aláírásgyűjtéstől való eltekintést java-
solták. Varujan Vosganian, az ALDE kép-
viselője közölte: abban maradtak, hogy a 
járványügyi fejlemények fényében két hét 
múlva hozzák meg a végső döntést.

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi el-
nöke is az egészség védelmét nevezte a leg-
fontosabbnak, ugyanakkor ő azt javasolta, 
hogy június 14-én – még az érettségi előtt – 
tartsák meg az önkormányzati választást. 
Emellett ő is lehetségesnek nevezte a 28-ai 
időpontot, de megjegyezte: ez azt jelente-
né, hogy meghosszabbodik a polgármeste-
rek mandátuma. Ő is megjegyezte: a végső 
döntést két hét múlva hozzák meg. Eugen 
Tomac, a Népi Mozgalom Párt (PMP) elnö-
ke azt közölte: pártja számára elfogadható 
a 28-ai dátum. A résztvevők szerint egyéb-
ként a megbeszéléseken nem esett szó az 
eddig a kormányzó Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) által szorgalmazott előre hozott 
parlamenti választásról. Eugen Tomac er-
ről azt mondta: az összes párt egyetértett 
abban, hogy sürgősen stabil kormányra 
van szükség a jelenlegi ügyvivő kabinet 
helyett, amire már ma sor kerülhet, ha a 
Florin Cîţu kijelölt miniszterelnök vezette 
kormány bizalmat kap a parlamentben.

Kelemen Hunor is arról beszélt: a fel-
mérések is azt mutatják, hogy a jelenlegi 
helyzetben a lakosságot is egyre kevésbé 
foglalkoztatja az előre hozott választás 
gondolata, ugyanakkor a kormány eset-
leges támogatásáról ma hozzák meg a 
döntést. Az Adevărul napilap értesülése 
szerint előfordulhat, hogy Klaus Johannis 
államfő is letett az előre hozott választások 
kikényszerítéséről a járvány miatt, így a 
liberálisok megszavazzák a saját kormá-
nyukat. A parlament két háza ma délután 
négytől ül össze, hogy együttes ülésen sza-
vazzon az új kormányról.Egyeztetések a járvány árnyékában. A pártvezérek terveibe a koronavírus is beleszólhat

Washington: Ankara ne használja az orosz légvédelmi rendszert

Az Egyesült Államok azt kérte Törökországtól az amerikai Patriot légvédelmi rendszerért 
cserébe, hogy Ankara ne állítsa hadrendbe az Oroszországtól beszerzett Sz–400-as 
légvédelmi rendszert – írta a török sajtó kedden Recep Tayyip Erdogan elnök szavaira 
hivatkozva. Erdogan a hétfői brüsszeli munkalátogatása után a repülőgépen török újság-
íróknak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy az amerikaiak „eléggé felpuhultak” az orosz 
Sz–400-as ütegeket illetően. „Eljutottak arra a pontra”, hogy Ankara tegyen ígéretet, nem 
fogja hadrendbe állítani az Sz–400-asokat – mondta. Törökország az északnyugat-szíriai 
Idlíb tartományban elharapódzó harcok miatt, valamint a térség légterének biztosítása 
érdekében kért Patriot légvédelmi rendszert a közelmúltban az Egyesült Államoktól.




