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Az Európai Bizottság kiáll
az ukrajnai magyarok jogai mellett
Az Európai Bizottság megerősítette 
kiállását az ukrajnai magyarok jogai 
mellett, levélben is megerősítették, 
hogy az Európai Unió elhivatottan kíséri 
fi gyelemmel az emberi jogok, ezen belül 
pedig a kisebbségi jogok tiszteletben 
tartását Ukrajnában – írta Bocskor And-
rea, a Fidesz uniós parlamenti tegnapi 
közleményében. A kárpátaljai születésű 
képviselő azt írta, hogy miután az ukrán 
szélsőséges Mirotvorec honlap halál-
listára tette őt, Josep Borrell, az Unió 
kül-és biztonságpolitikai főképviselője 
és Várhelyi Olivér bővítésért és szom-
szédságpolitikáért felelős uniós biztos 
azonnali támogatásáról biztosította, 
amelynek most levelükben is hangot 
adtak. „A magas rangú uniós tisztvi-
selők elfogadhatatlannak minősítették 
a Mirotvorec honlap listázását, amely 
nemcsak a személyes adatvédelemhez 
való jogot sérti, de félelemben is tartja 
a listázottakat, továbbá megkérdőjelezi 
Ukrajna felelősségét az emberi jogok 
tiszteletben tartásának tekintetében is. 
Ezért levelükben is biztosítottak afelől, 
hogy továbbra is sürgetni fogják az 
ukrán hatóságokat az oldalon található 
tartalom eltávolítására” – írta a képvi-
selő. Bocskor Andrea kiemelte: „a levél 
alapján az EU határozott elvárása, hogy 
Ukrajna, ha szorosabb integrációra 
törekszik az EU-val, meg kell védje a 
nemzeti kisebbségekhez tartozók jogait, 
és fontos, hogy folytassa az együttmű-
ködést Magyarországgal”.

Kurz: megoldást kell találni
a vakcinaelosztás egyenlőtlenségeire
Korrekcióra szorul az a jelenlegi 
gyakorlat, amelynek alapján az uniós 
tagországok egyenlőtlenül kapnak a 
koronavírus elleni vakcinákból – jelen-
tette ki Sebastian Kurz osztrák kancellár 
kedden Bécsben a cseh, szlovén és 
bolgár miniszterelnökkel közösen tartott 
sajtótájékoztatóján. A kormányfők – 
Andrej Babis cseh, Janez Jansa szlovén 
és Bojko Boriszov bolgár miniszterel-
nök – egyetértettek az osztrák kancellár 
kijelentésével. Közölték: vissza kell térni 
az uniós tagállamok kormányfőinek 
korábbi megállapodásához, vagyis az 
oltóanyagok lakosságarányos elosztá-
sához. Kurz hangsúlyozta, hogy közös 
fellépésük célja nem a bűnbakkeresés, 
hanem a sokat hangoztatott európai 
szolidaritás elvének érvényre juttatása, 
és közös európai megoldás keresése a 
problémára.

Moszkva és Teherán is befolyásolta
volna az amerikai elnökválasztást
Oroszország és Irán is megpróbálta 
befolyásolni a 2020-as amerikai elnök-
választási kampányt – közölte a vala-
mennyi amerikai hírszerzési szervezetet 
összefogó Országos Hírszerzési Igazga-
tóság (DNI) kedden. A 15 oldalas jelentés 
szerint az orosz kormány – Donald 
Trump korábbi elnök szövetségesein és 
kormányán keresztül – „megtévesztő 
vagy megalapozatlan állításokkal” pró-
bált meg beavatkozni a 2020-as amerikai 
elnökválasztási kampányba az akkori 
jelölt, Joe Biden ellen.  A beszámoló sze-
rint az amerikai hírszerző ügynökségek 
több – a választókat befolyásolni szán-
dékozó – kísérletet is feltártak, köztük 
Irán „szerteágazó, burkolt befolyásoló 
kampányát”, amelynek célja Donald 
Trump támogatásának aláásása volt. A 
jelentés cáfolta azt az állítást, miszerint 
Kína Joe Biden mellett avatkozott volna 
be a választásba.

BRÜSSZEL KÖZÖS DOKUMENTUMOT JAVASOL AZ EURÓPAIAK UTAZÁSAINAK MEGKÖNNYÍTÉSÉRE

Jön az uniós oltási igazolvány
Uniós oltási igazolvány bevezetésére 
tett javaslatot tegnap az Európai 
Bizottság. Ursula von der Leyen, a 
testület elnöke közölte, a dokumen-
tum célja, hogy az uniós polgárok 
szabadon utazhassanak.
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I dén nyáron már minden bizonnyal uni-
ós szintű igazolvánnyal utazhatunk az 
EU tagállamaiban, amellyel azt bizo-

nyíthatjuk, hogy megkaptuk a koronaví-
rus elleni oltást. Ursula von der Leyen, az 
Európai Bizottság elnöke tegnap jelentette 
be Brüsszelben, hogy az általa vezetett tes-
tület erre vonatkozó javaslatot terjesztett 
elő. „Az Európai Unió végrehajtó testüle-
te ezzel is elő kívánja mozdítani, hogy az 
európaiak szabadabban utazhassanak, 
és enyhüljenek a közös piac működését 
nehezítő rendkívüli intézkedések negatív 
hatásai” – közölte a bizottság vezetője. 

A közös uniós oltásigazolásra, más né-
ven zöldtanúsítványra vonatkozó jogalko-
tási javaslat bemutatásakor Ursula von der 
Leyen elmondta, előterjesztésük a megkü-
lönböztetésmentesség és az uniós állam-
polgárok alapvető jogainak szigorú tisz-
teletben tartásán alapul. Az oltási könyv 
szerepét betöltő digitális zöldigazolvány a 
beoltottságot fogja igazolni, teszteredmé-
nyeket tartalmaz azok esetében, akik még 
nem kaphattak oltást, illetve információt 
fog tartalmazni arról, ha valaki már át-
esett a koronavírus-fertőzésen – közölte 
az elnök. Věra Jourová, a testület alelnöke 
szerint a cél az, hogy az EU ezzel az egysé-
ges digitális eszközzel elősegítse az uniós 

polgárok szabad utazását. Didier Reynders 
igazságügyi biztos kifejtette: az igazolvány 
lehetővé teszi, hogy a polgárok biztonságo-
san, megszorítások nélkül utazhassanak.

Adina Vălean, az Európai Bizottság köz-
lekedésért felelős biztosa tegnap leszögez-
te: a zöldtanúsítvány nem diszkriminatív 
okmány lesz, csupán azt igazolja, hogy bir-
tokosa egészségesen utazik, így mindenki 
biztonságban érezheti magát mellette. 
Kifejtette, a dokumentum papíralapon és 
digitálisan is hozzáférhető lesz, és ugyan-
úgy lesz használható, mint egy repülőjegy, 
amelyet akár telefonon is bemutathatunk.

A tanúsítvány a név és a születési év 
mellett az útlevél vagy a személyi igazol-
vány számát is tartalmazza majd. Emellett 
a beoltottak esetében az oltás dátumát, 
az oltás helyszínét, a vakcina típusát és a 

kibocsátó országot is feltüntetik rajta. Az 
igazolványokat digitális vagy papíralapú 
változatban állítják ki. Mindkét változat 
rendelkezni fog egy QR-kóddal, amely 
tartalmazza a kulcsfontosságú informáci-
ókat, valamint egy digitális aláírást a do-
kumentum hitelességének igazolására. A 
bizottság támogatja a tagállamokat egy el-
lenőrző szoft ver kifejlesztésében, amely le-
hetővé teszi a hatóságok számára az összes 
igazolványon szereplő aláírás ellenőrzését 
az Unió egész területén. Az igazolvány 
díjmentesen lesz elérhető, és azt a kiállító 
tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein, 
valamint angolul állítják ki.

A tanúsítványt ideiglenes eszköznek 
szánják, amint az Egészségügyi Világszer-
vezet lezárultnak minősíti a világjárványt, 
használatát felfüggesztik.

Tovább mérgesedik a Florin Cîţu libe-
rális párti miniszterelnök és az USR–

PLUS által delegált egészségügyi minisz-
ter, Vlad Voiculescu közötti konfl iktus, 
amely többek között amiatt tört ki, hogy 
az egészségügyi tárca jóváhagyás nélkül 
hozta nyilvánosságra az egyes megyék-
ben naponta elvégzett koronavírustesztek 
számát. Cîţu tegnap közölte: felszólította 
Voiculescut, hogy jövő hétre állítson ösz-
sze egy jelentést arról, miként készült fel 
az általa vezetett tárca a járvány harmadik 
hullámára, illetve hogy melyek a további 
tervei a pandémia leküzdésére. Felszólí-
totta egyúttal, hogy az oltási kampányt 
koordináló bizottsághoz hasonlóan a tárca 
is tartson heti rendszerességgel sajtótá-
jékoztatót, amelyen beszámol a járvány-
helyzet és az az elleni küzdelem állásáról. 
A járvány kapcsán tegnap Klaus Iohannis 

államfő azt mondta: ismét felfutóban a kór 
terjedése, de ez az utolsó hullám lehet, mi-
vel zajlik az oltási kampány. Jelezte: egye-
lőre ellenőrzés alatt tartják a helyzetet, de 
bármikor rosszabbodhat, ezért további 
óvatosságot kért. Az egészségügyi tárca 
egyébként kedd este közölte: mintegy 140 
intenzív terápiás, illetve 210 szubintenzív 
ellátásra alkalmas ággyal bővítik ki azokat 
a kórházakat, ahol Covid–19-cel diagnosz-
tizált pácienseket kezelnek.  Az egészség-
ügyi miniszter kedden videókonferencián 
tárgyalt a megyei kórházmenedzserekkel a 
Covid–19-ben szenvedő betegeknek fenn-
tartott intenzív terápiás helyek bővítéséről. 
Felhívta a fi gyelmet, hogy szükség lesz az 
egészségügyi személyzet átszervezésére, 
az intenzív osztályokon elkerülhetetlen a 
személyzetbővítés, hogy növelni lehessen 
a Covid-ellátó osztályok kapacitását. 

Jelentést kér a kormányfő Voiculescutól

Egyre több a fertőzött

Ismét megdőlt tegnap az idei korona-
vírus-fertőzési rekord: 24 óra alatt 
6186 fertőzöttet találtak 39 902 

tesztből, ami 15,5 százalékos arány. 
Ezzel az igazolt fertőzöttek száma már 
874 985.

A gyógyultak száma 1711 fővel 790 813-

ra nőtt, vagyis jelentős mértékben 
növekedett az aktív fertőzöttek száma, 
ami elérte a 62 385-öt.

A kór szövődményeiben elhunyt eköz-
ben újabb 89 fertőzött – közülük 85-en 
krónikus betegek voltak –, ezzel az 
elhalálozások száma már 21 787.
A kórházakban 11 361 fertőzöttet ápol-
tak, és ismét nőtt az intenzív osztályon 
kezeltek száma: már 1266. 

Digitális „vakcinaútlevél”. A dokmentumot az okostelefonunkon is tárolhatjuk majd

Nyilvánossá tenné Claudiu Năsui gazda-
sági miniszter, az USR–PLUS képviselő-

je az egykori nacionálkommunista titkos-
rendőrség, a Szekuritáté egykori tagjainak 
listáját, illetve azon rokonainak névsorát, 
akik jelenleg közhivatalt töltenek be. A mi-
niszter ezt kedden délután jelentette be az 
ellene a szociáldemokraták által benyújtott, 
majd később leszavazott egyszerű indítvány 
vitáján. A tervezettel a saját megfi gyelési 
dossziéhoz való hozzáférést és a Szekuritá-

té dekonspirációját szabályozó 2008/24-es 
sürgősségi kormányrendeletet kívánja mó-
dosítani. Az indoklás szerint ezáltal kibő-
vülne az állampolgárok joga arra nézvést, 
hogy milyen kapcsolatban állnak bizonyos 
közhivatalt betöltő személyek az egykori tit-
kosrendőrséggel, a módosítás értelmében 
harmadfokú rokoni viszonyig szerepelné-
nek a közhivatalt betöltő személyek a lis-
tán. Emellett nyilvános névsort állítanának 
össze a Szekuritáté egykori munkatársairól, 

hogy lehetővé tegyék az azonosításukat 
vagy a felkutatásukat, és átláthatóvá tegyék 
a rokoni kapcsolataikat azon személyekkel, 
akik jelenleg állami közhivatalt töltenek be. 
A listát a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Or-
szágos Tanács (CNSAS) adatbázisa alapján 
állítanák össze.

A kezdeményezés többek között arra vá-
laszul született, hogy a szociáldemokraták 
által benyújtott egyszerű indítvány szerint 
Năsui mögött a Szekuritáté áll. (B. L.)

Leleplezné a szekusokat és rokonaikat Năsui




