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Az EU intézményei alig foglalkoznak
a nemzeti kisebbségekkel
Az Európai Unió intézményei alig foglal-
koznak az őshonos nemzeti kisebbségek 
jogaival, annak ellenére, hogy a tagálla-
mok lakosságának mintegy 10 százaléka 
tartozik valamilyen őshonos etnikai 
kisebbséghez – derül ki az Alapjogokért 
Központ kutatásából, amelynek ered-
ményét tegnap ismertették sajtótájé-
koztatón, Budapesten. Kovács István, a 
központ stratégiai igazgatója szerint ezt 
jól illusztrálja, hogy annak ellenére sem 
tartotta szükségesnek az ezzel kapcso-
latos jogalkotást az Európai Bizottság, 
hogy az őshonos nemzeti kisebbségek 
uniós jogi védelmét sürgető Minority 
SafePack elnevezésű európai polgári kez-
deményezést több mint 1,2 millióan írták 
alá. A kutatás eredményeivel a központ 
hozzá kíván járulni a Konferencia Európa 
Jövőjéről elnevezésű kezdeményezéshez, 
az anyagot eljuttatják az uniós szerveze-
tekhez – tette hozzá.

Washington egyaránt támogatja Izrael
biztonságát és Gáza újjáépítését
Antony Blinken amerikai külügymi-
niszter izraeli látogatásán Washington 
támogatásáról biztosította Izraelt, és 
hangsúlyozta a Gázai övezet újjáépí-
tésének fontosságát is – jelentette a 
Jediót Ahronót című újság hírportálja, 
a Ynet tegnap. Az Izraelbe látogató 
amerikai külügyminisztert Jeruzsá-
lemben hivatalában fogadta Benjámin 
Netanjahu izraeli miniszterelnök, aki 
tárgyalásuk után tartott közös sajtó-
tájékoztatójukon megköszönte Joe 
Biden amerikai elnöknek és Antony 
Blinkennek, hogy szilárdan támogatják 
Izrael jogát az önvédelemhez. Antony 
Blinken hangsúlyozta, hogy az Egye-
sült Államok támogatja Izrael jogát 
az önvédelemhez. Kifejtette, hogy a 
legutóbbi gázai fegyveres konfl iktus 
után Washington erőteljesen részt vesz, 
és elkötelezett Gáza újjáépítésében is, 
valamint a konfl iktus politikai megol-
dásában.

Perelhetik a fl oridaiak
a közösségi platformokat
Ron DeSantis Florida republikánus kor-
mányzója hétfőn aláírta azt a törvényt, 
amely az Egyesült Államokban elsőként 
lehetővé teszi, hogy a déli állam lakosai 
pert indítsanak a nagy technológiai 
vállalatok közösségi platformjai ellen, 
amennyiben azok cenzúrázzák, vagy 
letiltják őket – számolt be az amerikai 
sajtó. A kormányzó hétfőn a Floridai 
Nemzetközi Egyetemen, korábban 
letiltott infl uenszerek, szenátorok és 
a szólásszabadság számos szószólója 
társaságában jelentette be a döntést. 
„Mi leszünk az első tagállam, amely 
felelősségre vonja azokat a nagy techno-
lógiai vállalatokat, amelyek az amerikai 
történelemben valójában példa nélkül 
álló hatalmat gyakorolnak” – mondta 
DeSantis. A július elsején hatályba 
lépő új törvény például arról is rendel-
kezik, hogy a bíróságok akár 100 000 
dollár kártérítést is megítélhetnek egy 
magánszemélynek, ha egy közösségi 
médiaplatform cenzúrázza vagy letiltja 
a felhasználó tartalmát, vagy letiltja a 
felhasználó fi ókját, illetve ha a cenzúrát 
és a tiltást nem a törvényben megha-
tározott módon alkalmazza. DeSantis 
példaként megemlítette, hogy számta-
lan embert távolítottak el a közösségi 
média felületeiről, akik korábban arról 
értekeztek bejegyzéseikben, hogy a 
koronavírus a kínai Vuhan városának 
egyik laboratóriumából származhat.

Átlépte a 30 ezret az elhunytak száma Romániában

 Miközben a járványügyi adatok továbbra is kedvezően alakulnak, elérte a 30 ezret a 
koronavírus-fertőzés szövődményeiben elhunytak száma. A tegnapi adatok szerint 20 
519 PCR- és 11 288 antigénteszt feldolgozása nyomán csupán 381 új fertőzöttet találtak 
24 óra alatt, ami 1,19 százalékos arány. Az igazolt fertőzöttek száma ezzel 1 076 154. A 
gyógyultak száma 1131 fővel 1 035 115-re nőtt. A kór szövődményeiben elhunyt újabb 
63 fertőzött – közülük 61-en krónikus betegek voltak –, ezzel az elhunytak száma már 
30 040. A kórházakban 3332 fertőzöttet ápoltak, közülük 545-öt intenzív osztályon. Az 
aktív esetek száma 10 999-re csökkent – múlt kedden ez a szám 15 898 volt.

A KORMÁNYFŐ SZERINT AZ OLTÁSI KAMPÁNY EREDMÉNYEKÉNT FELOLDHATÓK A KORLÁTOZÁSOK

Cîțu: nem halasztják a lazításokat
Mivel az oltási kampány eredménye 
jó, nem indokolt halogatni a koro-
navírus-járvány miatt bevezetett 
korlátozások június elsejétől terve-
zett további lazítását – jelentette ki 
Florin Cîțu miniszterelnök.

 » BALOGH LEVENTE

N incs ok a koronavírus-járvány mi-
att bevezetett korlátozások június 
elsejétől tervezett további lazítá-

sának halasztására, mivel az oltási kam-
pány meghozta eredményét – jelentette ki 
tegnap Florin Cîțu miniszterelnök. A kor-
mányfő a Guerilla Rádiónak nyilatkozva 
közölte, elsejétől újabb nyitás következik. 
„Jeleztük, hogy június, július és augusztus 
elsejétől következnek a lazítások. Tartjuk 
magunkat hozzá” – szögezte le a kormány-

fő, aki szerint a kabinet csütörtöki vagy 
pénteki ülésén fogadják el a további enyhí-
téseket. Hozzátette, egyeztettek bizonyos 
érintett csoportok képviselőivel, így egyes 
intézkedéseket javítanak majd.

Cîțu szerint az oltási kampány sikeres, 
hiszen a pozitivitási ráta csökkent, ennek 
nyomán sikerült leküzdeni a járvány har-
madik hullámát. „Nincs semmi okunk 
arra, hogy ne folytassuk a lazítási intéz-
kedéseket” – mondta a miniszterelnök. 
A kormányfő nagyon derűlátó a jövőre 
nézve: szerinte már nem állhat elő olyan 
járványhelyzet, mint amilyent az elmúlt 
jó egy évben láttunk. Ezt azzal indokolja, 
hogy tavaly még nem állt rendelkezésre 
az oltás, most viszont már van, ráadásul 
az illetékesek képesek lesznek gyorsan 
reagálni, ha esetleg ősszel ismét nőni 
kezd a fertőzöttek száma, többek között a 
Covid-kórházakat is gyorsabban ki tudják 

alakítani. A miniszterelnök egyébként hét-
fő esti Facebook-bejegyzésében az oltási 
kampány felgyorsítását és kiterjesztését 
szorgalmazta. Arról írt, egyrészt vidéken 
is ki kell terjeszteni az oltási folyamatot, 
másrészt a déli és az északi megyékben 
egyaránt többet kell tenniük az akció sike-
re érdekében.

Eközben Valeriu Gheorghiță, az oltási 
kampány koordinátora tegnap hivatalo-
san is bejelentette A város beoltja a fa-
lut program kezdetét, amelyben a városi 
oltópontok személyzete a vidéki telepü-
léseket járja majd, hogy beoltsa az olta-
kozni vágyókat. Emellett azok számára, 
akik nem szívesen mennek kórházba, 
szokatlan helyszíneken alakítanak ki 
oltópontokat: múzeumokban, vasútállo-
másokon, repülőtereken, stadionokban, 
idegenforgalmi helyszíneken vagy akár 
lakótelepeken is.

A koordinátor azt is elmondta, hogy a 
becslések szerint eddig mintegy hatmil-
lióan kaphatták el a koronavírust, a több 
mint négymillió beoltott mellett ennek 
tudhatók be a kedvező járványadatok. 
Szerinte ennek nyomán legalább 30-35 
százaléknyian immunisak már a vírusra, 
de akár 50 százaléknyi is lehet ez az arány. 
Ugyanakkor fi gyelmeztetett: a betegségen 
átesetteket a mutáns vírusverziók ismét 
megfertőzhetik, ennek esélyét pedig csak 
az oltás csökkenti.
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Büntetnek. Az Európai Unió elszigeteli Fehéroroszországot

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Ú jabb szankciókat vezet be Fehéroroszor-
szág ellen az Európai Unió, miután va-

sárnap Minszkben a földre kényszerítették a 
Ryanair légitársaság Athén és Vilnius között 
közlekedő járatát, hogy őrizetbe vehessenek 
egy ellenzéki újságírót: a tagállami vezetők 
hétfői csúcstalálkozóján az a döntés szüle-
tett, hogy a szervezet megtiltja a fehérorosz 
légitársaságok járatainak az uniós repülőte-
rek, valamint a társaság repülőgépeinek az 
Európai Unió területe feletti légtér használa-
tát. Az Unió egyben azt ajánlotta az európai 
fuvarozóknak, hogy gépeik ne használják a 
fehérorosz légteret. A londoni kormány hét-
főn azonnali hatállyal felfüggesztette a Bel-
avia fehérorosz légitársaság nagy-britanniai 
működési engedélyét, és intézkedett arról 
is, hogy a brit légitársaságok ne használják 
Fehéroroszország légterét. Hasonlóan járt el 
Párizs is. A brit és francia repülési tilalom mi-
att október végéig kényszerült törölni londo-
ni és párizsi járatait a Belavia fehérorosz lé-
gitársaság, és közben tegnap Lengyelország, 
Litvánia és Ukrajna is bejelentette, hogy 
megszünteti a légi összeköttetést Minszkkel, 
illetve megtiltja a fehérorosz légtér használa-
tát. Az Európai Unió légiforgalmi szolgálata, 
az Eurocontrol eközben bejelentette, hogy 
segíteni kívánja azokat az európai légitársa-
ságokat, amelyek el szeretnék kerülni Fehér-
oroszország légtérét.

A fehérorosz közlekedési és tájékoztatási 
minisztérium légiforgalmi hivatala viszont 
tegnap közölte: Minszk meghívta a nemzet-
közi légiforgalmi és biztonsági szervezetek, 
valamint az Európai Unió és az Egyesült 
Államok képviselőit, hogy vizsgálják meg a 
Ryanair járatával vasárnap történt incidenst.

Az uniós csúcson egyébként tegnap haj-
nalban Charles Michel, az Európai Tanács 
elnöke közölte: az Európai Unió nem tűri, 

hogy „orosz rulettet játszanak” ártatlan pol-
gárok életével, ezért az uniós tagállamok ve-
zetői újabb büntetőintézkedések meghoza-
talát sürgetik Fehéroroszországgal szemben.

Charles Michel a tagállami csúcsvezetők 
hétfő este kezdődött, kétnapos csúcstalálko-
zójának első munkanapját követően hang-
súlyozta: elfogadhatatlan az, ami vasárnap 
történt. Az uniós tagállamok vezetői „a bot-
rányos, bűncselekménynek számító” fehér-
orosz intézkedésnek megfelelő uniós válasz 
meghozatalát várják – tette hozzá. Ursula 
von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke 
kijelentette: a Ryanair légitársaság járatának 
eltérítése támadást jelent az európai szuve-
renitás, a demokrácia és a szólásszabadság 
ellen. A felháborító eset erős válaszokat kí-
vánt meg, ezért a tagállami vezetők az uniós 
szankciólista kibővítésében egyeztek meg. 
Hangsúlyozta: a fehérorosz hatóságok az 
incidenssel, és egy harci repülőgép indoko-
latlan bevetésével előre megfontolt módon 

megsértették a repülési vészhelyzetekben 
követendő eljárási szabályokat. „A gépelté-
rítés után letartóztatott Raman Prataszevi-
cset és barátnőjét, Szofi ja Szapegát azonnal 
szabadon kell engedni. Biztonságukért, testi 
épségükért a fehérorosz hatóságokat terheli 
a felelősség” – fogalmazott.

Eközben közzétettek az interneten egy 
videót hétfőn a földre kényszerített repü-
lőgépen őrizetbe vett, fehérorosz ellenzéki 
Raman Prataszevicsről, aki a felvételen elis-
merte, hogy részt vett a tavalyi „zavargások” 
szervezésében. Sokak szerint a vallomás 
kényszer hatására született.

A fi atalember a több Telegram-csatornára 
is feltöltött felvételen azt mondta, hogy bizo-
nyos sajtójelentésekkel szemben jó egészsé-
gi állapotban van, nincsenek szívproblémái.

Közölte, hogy jelenleg egy minszki fogdá-
ban van előzetes letartóztatásban, ahol meg-
felelően bánnak vele, valamint hozzátette, 
hogy együtt fog működni a hatóságokkal.

Szankciók a légi kalózkodó fehéroroszok ellen




