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Társadalmi vitát kér a KMKSZ
a kisebbségi törvénytervezetről
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövet-
ség (KMKSZ) elnöksége nyilatkozatban 
kérte a nemzeti kisebbségek jogairól 
szóló ukrajnai törvénytervezet teljes 
szövegének nyilvánosságra hozatalát és 
a kérdésben valódi társadalmi vita meg-
szervezését. A KMKSZ elnöksége által 
elfogadott nyilatkozat pozitív fejlemény-
nek tekinti, hogy a döntéshozók 2021. 
június 4-én országos szintű online meg-
beszélést tartanak a törvénytervezettel 
kapcsolatban a nemzetiségi kisebbségek 
érdekvédelmi szervezeteinek képvise-
lőivel. Érthetetlennek tartja azonban, 
hogy mindeddig miért nem tették közzé a 
törvénytervezet szövegét.

Új ügyészségét dicséri Kövesi
Az Európai Ügyészség (EPPO) a „legelső 
európai uniós eszköz”, amely megvédi a 
jogállamiságot az uniós tagállamokban 
– mondta Laura Codruța Kövesi európai 
főügyész abból az alkalomból, hogy a 
luxemburgi székhelyű testület tegnap 
megkezdte működését. Mint mondta, az 
EPPO létrejötte több évtizedes politikai 
tárgyalás eredménye, a testület sikere le-
téteményese lesz az uniós állampolgárok 
EU-ba vetett bizalmának. Hangsúlyoz-
ta: az ügyészség elsődleges célja hogy 
nyomozzon és vádat emeljen az uniós 
költségvetés ellen elkövetett csalásokkal 
és más, az EU pénzügyi érdekeit sértő 
bűncselekményekkel vagy a határokon 
átnyúló áfacsalásokkal kapcsolatban. 
Kövesi szerint az ilyen jellegű bűntettek a 
leggyakoribbak az Unióban, és „sajná-
latos módon” sok esetben nem jelentik, 
alábecsülik, sőt tolerálják ezeket.

Húsz új egység jelenik meg
az orosz nyugati katonai körzetben
Az év végéig mintegy húsz új alakulattal 
és egységgel erősíti meg Moszkva az 
orosz nyugati katonai körzet állományát 
– jelentette ki Szergej Sojgu védelmi 
miniszter az orosz védelmi tárca vezetői 
kollégiumának hétfői tanácskozásán.    
A tárcavezető szerint az új egységeket 
korszerű fegyverzettel és haditechniká-
val fogják felszerelni, a nyugati katonai 
körzet kétezer egységnyi fegyvert kap. 
Közölte, hogy az orosz Balti Flotta 
kiképzésének intenzitása 30 százalékkal 
nőtt, ami több mint kétszáz gyakorlat 
végrehajtását jelenti, különböző fegyver-
fajták felhasználásával, a körzet légiereje 
pedig négy százalékkal többet repült. 
A nyugati katonai körzet megerősítését 
Sojgu azzal indokolta, hogy a térségben 
felerősödött a NATO-országok katonai 
tevékenysége, megnőtt a fenyegetés. 
„Nyugati kollégáink lépései lerombolják 
a világ biztonsági rendszerét, s ez arra 
kényszerít bennünket, hogy megtegyük a 
megfelelő ellenintézkedéseket. Folya-
matosan tökéletesítjük csapataink harci 
összetételét” – mondta.
 
Hét ország már használja
az uniós védettségi igazolványt
Az EU hét tagállamában már működik a 
közös védettségi igazolvány rendszere, 
amelyről nemrég született megállapodás. 
Az új uniós oltási igazolvánnyal elvileg 
csak július elejétől kezdve lehet szaba-
don utazni az európai országok közt, 
azonban hét ország – Bulgária, Csehor-
szág, Dánia, Németország, Görögország, 
Horvátország és Lengyelország – ennek 
ellenére már tegnaptól elkezdte használ-
ni az okmányokat. Az Európai Bizottság 
szerint a digitális igazolvány technikai 
háttere már elkészült. Romániában egye-
lőre tesztfázisban van az igazolás.

Kevesebb mint 250 új eset

Továbbra is a koronavírus-járvány 
visszahúzódását mutatják az adatok: a 
tegnapi számok szerint 24 óra alatt 26 785 
tesztből 241 lett pozitív, ami 0,89 száza-
lékos arány. Hétfőn 9816 mintából 153 
lett pozitív. Az igazolt esetek száma ezzel 
1 077 978. A gyógyultak száma 706 fővel 
1 040 527-re nőtt. A kór szövődményei-

ben elhunyt 41 fertőzött – közülük 39-en 
krónikus betegek voltak –, ezzel az elha-
lálozások száma 30 353. A kórházakban 
már csak 2159 fertőzöttet ápoltak, közülük 
410-t intenzív osztályon. Az aktív fertőzöt-
tek száma 7098-ra esett – ez a szám múlt 
kedden még 10 999 volt.

HATÁLYBAN AZ ÚJABB LAZÍTÁSOK, AZ OLTÁSTÖBBLET MIATT SZABADULNÁNAK AZ ASTRAZENECÁTÓL

Kezdődhet a 12–15 évesek oltása
Tegnaptól hatályosak a korona-
vírus-járvány miatti korlátozások 
újabb lazításai: a vendéglátóhelyek, 
strandok, színházak és mozik már 
70 százalékos kapacitással működ-
hetnek, sőt ha mindenki oltott, 100 
százalékossal.
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M iközben tegnaptól hatályba lép-
tek a koronavírus-járvány elleni 
korlátozások újabb lazításai, 

amelyek nyomán a vendéglátóhelyek és 
a színházak kapacitásuk 70 százalékáig 
fogadhatnak vendégeket, illetve ha min-
denki beoltott, száz százalékáig, szabad-
téren 70, zárt térben 50 fővel lehet esküvőt 
vagy keresztelőt szervezi, és a strandok 
belső medencéit is megnyithatják, az ol-
tási kampányért felelős testület közölte: 
mától kezdődhet a 12–15 év közötti gyere-
kek beoltása a kór ellen a BioNTech–Pfi -
zer-vakcinával.

A lazítások kapcsán tegnap Florin Cîţu 
miniszterelnök megerősítette: azok három 
lépcsőben történnek, a tegnapi után a kö-
vetkező július elsején, a harmadik pedig 
augusztus elsején esedékes.

Szülői beleegyezés is szükséges
A 12–15 évesek beoltásához tegnaptól az 
oltási platformon a szülők vagy törvényes 
gyám fi ókjáról lehet előjegyzést kérni, de 
előzetes regisztráció nélkül is lehet élni 
az immunizáció jogával az oltóközpon-
tokban, a családorvosi rendelőkben vagy 
az oltási maratonok, drive-through oltási 
akciók során. A szülői beleegyezési űrlap 
letölthető a Rovaccinare oldalról, majd az 

oltóközpontban a szülőnek vagy gyám-
nak, illetve a beoltandó kiskorúnak sze-
mélyazonossági okmánnyal kell igazolnia 
magát. A 14 év alatti gyerekek identitását 
születési anyakönyvi kivonattal igazolják.

Az Európai Bizottság hétfőn hagyta 
jóvá a 12–15 éves gyerekek számára is a 
BioNTech/Pfi zer vállalatok közösen fej-
lesztett, Comirnaty nevű, koronavírus 
elleni vakcinájának használatát az Euró-
pai Unióban. Ezt Sztella Kirikiádisz, az 
egészségügyért felelős uniós biztos Twit-
ter-üzenetben közölte. Az Európai Bizott-
ság engedélye az Európai Gyógyszerügy-
nökség (EMA) pénteki ajánlását követte. 
Az ügynökség a vakcina vizsgálata során 
arra a következtetésre jutott, hogy az oltó-
anyag minden 12 évesnél idősebb ember-
nél biztonsággal alkalmazható a korona-
vírus-fertőzés megelőzésére.

Beköszöntött az oltásbőség
Valeriu Gheorghiţă, az oltási kampány 
koordinátora eközben közölte: mivel egy-
re nagyobbak az oltóanyag-tartalékok, az 
AstraZeneca által gyártott vakcinakészle-
tet eladják vagy eladományozzák. A ko-
ordinátor vasárnap este elmondta, azzal, 
hogy a német–amerikai Pfi zer–BioNTech 
hétfőn újabb, több mint egymillió dózist 
tartalmazó vakcinaszállítmányt juttatott 
el Romániába, a tartalékok kétmillió adag 
körüliek. Emellett egyre több vakcina ér-
kezik a Johnson & Johnsontól is, ami lehe-
tővé teszi, hogy aki akarja, megkaphassa 
az oltást. Gheorghiţă egyúttal azt mond-
ta: az, hogy ilyen nagy mennyiségű oltó-
anyag van tartalékon, nem vonja maga 
után, hogy lejár a szavatossága, mivel 
úgy osztják be az oltópontokon, hogy ez 
ne következhessen be.

Az AstraZeneca vakcinája kapcsán – 
amely iránt egyre csökken a kereslet azon 
gyanú miatt, hogy vérrögképződéssel hoz-
ható összefüggésbe – elmondta: azt vagy 
eladják, vagy egy, a többi uniós országgal 
kidolgozandó közös program részeként 
eladományozzák harmadik országoknak. 
Ebből a vakcinából mintegy 500 000 érke-
zik még az országba. 

A koordinátor azt is kifejtette, hogy vél-
hetően 45–50 százalékosra nőtt a közös-
ségi immunitás részben az oltások miatt, 
részben pedig annak betudhatóan, hogy 
sokan a fertőzésen átesve szereztek immu-
nitást. Ezt arra alapozza, hogy a vizsgá-
latok szerint a népesség körében hatszor 
annyian rendelkeznek antitestekkel, mint 
ahányan hivatalosan megfertőződtek.

A koordinátor azt is közölte, hogy mos-
tantól a vidéki településeken mozgó oltó-
pontokon oltják majd be az igénylőket a 
minél nagyobb átoltottság érdekében.
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ROMagas szinten. Az államfő és a kormányfő mellett az EU is képviseltette magát
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Felavatták hétfőn Bukarestben a román 
külügyminisztérium által kezdeményezett 

euroatlanti reziliencia-központot (E-ARC), 
amely a NATO- és EU-tagországok, illetve 
partnereik ellenálló képességének javításá-
hoz szükséges szakértelmet szándékszik in-
tézményi keretek közé gyűjteni és hasznosí-
tani. Az eseményen Klaus Iohannis államfő, 
Florin Cîţu miniszterelnök, valamint Mircea 
Geoană, a NATO főtitkárhelyettese és Maros 
Sefcovic, az Európai Bizottság alelnöke is 
jelen volt. „Értékközösségünk nap mint nap 
újabb, egyre változatosabb kihívásokkal és 
fenyegetésekkel szembesül, amelyeket egy-
re nehezebb ellensúlyozni. Éberségünket 
tehát minden szinten fokozni kell, és szük-
ség van a megfelelő tudásra és eszköztárra 
is: erre való az euroatlanti reziliencia-köz-
pont” – mondta nyitóbeszédében Klaus Io-
hannis államfő.  Florin Cîţu miniszterelnök 
leszögezte: az – első időszakban a román 
külügyminisztérium által működtetett, de 
a továbbiakban nemzetközi intézménnyé 
alakuló – E-ARC a bukaresti kormány teljes 
támogatását élvezi, és hamarosan nemcsak 
romániai, hanem a NATO és az EU szintjén 
is fontos tudásközponttá válhat. Bogdan 
Aurescu külügyminiszter kifejezte reményét, 
hogy minden szakterületen sikerül a NATO 
és az EU legjobb szakembereit bevonni a 
bukaresti E-ARC tevékenységébe. A központ-
nak hét munkacsoportja lesz, amelyek egy-
egy elkülönített témakörre – a társadalmi, a 

technológiai, a kommunikációs, a válságke-
zelési, a kormányzati, a közlekedési, illetve 
partner országbeli ellenálló képesség javítá-
sára  összpontosítanak.

Az E-ARC kutatási és képzési központként 
működik majd, amely az uniós és NATO-tag-
országokat fenyegető kockázatok gyors 
felismerése, illetve a helyzethez történő al-
kalmazkodás kidolgozása által segíti azok 
ellensúlyozását, ugyanakkor az elemzőké-
pesség javítása és a jó megoldások megosz-
tása terén növeli ellenálló-képességüket a 
biztonsági kihívásokkal, a nem konvenci-
onális fenyegetésekkel szemben – magya-

rázta a külügyminiszter. Mircea Geoană, a 
NATO főtitkárhelyettese arról beszélt, hogy 
az észak-atlanti védelmi szervezetnek a 
„génjeiben van” az alkalmazkodó készség és 
az örökös fejlődés. 

Az E-ARC avatásán az EU nevében Maros 
Sefcovic, az Európai Bizottság intézmény-
közi kapcsolatokért és tervezésért felelős 
biztosa, az EB alelnöke üdvözölte Romá-
nia kezdeményezését, mint olyat, amely 
minden bizonnyal hasznára lesz a korona-
vírus-járvánnyal küzdő tagországoknak ab-
ban, hogy a következő válságokra jó vála-
szokat találjanak.

Bukaresti NATO-központ a fenyegetések ellen




