
Ukrán szélsőjobb

A Himnusz  
betiltását követelik
Provokációs lépésnek tartja a 
közgyűlési döntést és a magyar 
himnusz betiltását követeli be-
regszászon az ukrán szvoboda 
szélsőjobboldali párt. A kárpátal-
jai járás tanácsa úgy határozott, 
ülései elején az ukrán és a ma-
gyar himnuszt is eléneklik.

Hatósági fellépést követel 
az ukrán szélsőjobboldali 
Szvoboda párt a beregszá-

szi járási tanács (közgyűlés) múlt 
pénteki döntése ellen, amely szerint 
a jövőben a képviselő-testület ülései 
az ukrán állami himnusz mellett a 
magyar nemzeti himnusz leját-
szásával kezdődnek. A Szvoboda 
párt Kárpátalja megyei szervezete 
szombat este közzétett nyilatkoza-
tában arra szólítja fel az ukrán el-
nököt, parlamentet, nemzetbizton-
sági szolgálatot (SZBU) és legfőbb 
ügyészséget, hogy haladéktalanul 
reagáljanak a beregszászi járási ta-
nács szerinte alkotmány- és államel-
lenes határozatára. „Az adott dön-
tést az ukrán államiság elleni újabb 
támadásként értékeljük, részeként 
annak a támadássorozatnak, ame-
lyet 20 éve folytatnak magyar sovi-
niszta körök Kárpátalján” – állítja a 
nacionalista párt közleménye. Sze-
rinte a mostani „provokációs lépés” 
egy sorba állítható a Kárpátaljának 

autonómiát sürgető, többször han-
goztatott követelésekkel, „Magyar-
ország zászlajának” az ukrán állami 
lobogó mellé való kitűzésével, „ma-
gyar birodalmi jelképeknek” Kár-
pátalja-szerte történő felállításával, 
a kettős állampolgárság népszerű-
sítésével az ukrán állampolgárok 
körében.

Alapjogokat sértőnek és alaptör-
vénybe ütközőnek nyilvánította 
pénteken a román alkotmánybí-
róság Traian băsescu államfő-
nek az alkotmány módosítására 
tett egyes javaslatait. Az államfő 
a kormány javaslatára terjesztett 
be alkotmánymódosító tervezetet 
a taláros testülethez, amelynek 
azt kellett megvizsgálnia, hogy a 
javasolt módosítások nem sérte-
nek-e alapjogokat, megfelelnek-e 
az alkotmányos kereteknek.

Hírösszefoglaló

Alaptörvénybe ütközőnek 
nyilvánították a román al-
kotmánybírák Traian Băses-

cu államfőnek az alkotmány módo-
sítására tett egyes javaslatait, többek 
között azt, amely törölte volna az 
alaptörvényből azt a kitételt, mi-
szerint „a vagyon megszerzésének 
törvényes jellege vélelmezett”. Az 
alkotmánybíróság szerint ennek az 
elvnek a törlése megszüntetné a tu-
lajdonhoz való jog egyik fontos biz-
tosítékát.

Az alkotmánybírák azt az ál-
lamfői javaslatot is kifogásolták, 

hogy a minisztereknek és a tör-
vényhozóknak ne legyen mentelmi 
joguk. Emellett a Legfelső Bírói 
Tanács összetételére tett államfői 
javaslat is fennakadt a taláros tes-
tület szűrőjén. Băsescu a jelenlegi-
nél több olyan személyt „építene 
be” a szakmai testületbe, akik a 
civil szférát képviselik.

Băsescu holnapra hívta kon-
zultációra a parlamenti pártokat, 
hogy egyebek között az alkot-
mánymódosításról tárgyaljanak. 
Az alkotmánybíróság mostani vé-
leményezése csak konzultatív jelle-
gű, Băsescunak nem kell kötelező 
módon figyelembe vennie.

A román államfő kezdeménye-
zésére 2009-ben népszavazás volt 
Romániában arról, hogy a tör-
vényhozók számát csökkentsék, il-
letve a jelenlegi kétkamarás parla-
ment helyét egykamarás törvény-
hozói testület vegye át. A népsza-
vazás érvényes és eredményes volt, 
azonban az alkotmányt azóta sem 
sikerült módosítani, mert a román 
parlamentben a kormányoldalnak 
nincs kétharmados többsége.

Băsescu alkotmánymódosító 
tervezete nemcsak a népszavazás 
által érintett kérdésekre vonatko-
zik, hanem átfogó jellegű. A par-
lamenti erőviszonyok ismeretében 
azonban bukaresti elemzők úgy 
vélik: kicsi a valószínűsége, hogy 
az államfőnek sikerül elfogadtat-
nia a törvényhozói testülettel az 
alaptörvény módosítását.

Az alkotmánybírák azt 
az államfői javaslatot 
is kifogásolták, hogy 
a minisztereknek és a 
törvényhozóknak ne le
gyen mentelmi joguk. 
Emellett a Legfelső Bí
rói Tanács összetételére 
tett államfői javaslat is 
fennakadt a taláros tes
tület szűrőjén. Băsescu 
a jelenleginél több olyan 
személyt „építene be” a 
szakmai testületbe, akik 
a civil szférát képviselik.
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> Négyezer ANAFos és postás kerül ut
cára. Kétezer alkalmazottjától válik meg a ro-
mán adóhatóság (ANAF), az átszervezés célja 
az intézmény hatékonyságának növelése. Sorin 
Blejnar, az ANAF vezetője kijelentette, az át-
szervezés nyomán 550 vezetői posztot is meg-
szüntetnek. Valerian Vreme távközlési miniszter 
szintén bejelentette, a román állami postaválla-
lat is megválik kétezer dolgozójától. A román 
állam tulajdonában lévő vállalat azért szorul 
átszervezésre és korszerűsítésre, mert csak tavaly 

60 millió euró veszteséget halmozott fel, de vesz-
teségeinek összértéke eléri a 400 millió eurót. A 
vállalat a csődhelyzet elkerülése érdekében az év 
végéig havonta két nap kényszerszabadságra kül-
di valamennyi alkalmazottját.

> Halállal is büntethetik. Tagad minden 
vádat a bukott tunéziai elnök, Zin el-Abidin 
Ben Ali, akinek pere ma kezdődik Tuniszban. 
Az exállamfő és neje, Leila Trabelszi távollé-
tében kezdődő eljárásokban hatósági bejelen-
tés szerint 93 pontban emelnek vádat az elnöki 
pár és környezete ellen, ezekből 35-öt katonai 

bíróság tárgyal. Az utóbbi vádak szándékos 
emberölésről és kínzásokról szólnak, amelyek 
halálbüntetéssel sújthatók. A ma nyíló első, 
polgári perben a fő vádpont a pár óriási mérté-
kű törvénytelen meggazdagodása lesz, miután 
a volt diktátor rezidenciáján 27 millió dollár 
értékű készpénzt és ékszert, egy másik palotá-
jában pedig fegyvereket és kábítószert találtak. 
Az elnöki pár Ben Ali januári bukása után Sza-
úd-Arábiába menekült, és jelenleg is ott tartóz-
kodik. Az új tunéziai átmeneti vezetés követeli 
kiadatásukat, de a szaúdi hatóságok eddig nem 
reagáltak erre.

> Japán újraindítaná az atomerőműveket. 
Az áramkimaradások elkerülése érdekében Kan 
Naoto japán miniszterelnök újraindítaná az 
atomerőműveket, amint azok biztonságosnak 
bizonyulnak. „Ha az atomerőműveket bezár-
nánk, hatalmas hatással lenne a gazdaságra. 
Amint a szakértők megerősítik, hogy biztonsá-
gos, ismét üzembe helyezzük azokat” – nyilat-
kozta Kan. A miniszterelnök azt is megjegyezte, 
hogy szükségesnek találja a jelenlegi energiaellá-
tási rendszer felülvizsgálatát, amelyben a regio-
nális energiamonopóliumok irányítják az áram-
termelést, a szállítást és az értékesítést egyaránt.

politika

CsAk konzUlTATív jellegű A TAláros TesTüleT véleményezése

Alkotmányellenes elnöki javaslatok

Alkotmánybírákkal találkozik a román államfő. Véleményüket akár mellőzheti is Băsescu

Ország – világ
román–mAgyAr inCidens 
Az eP bizoTTsági ülésén

„Hé, beszélj 
románul!”

„Hé, beszélj románul!” – kiáltott 
rá román nyelven sógor Csaba 
rmdsz-es európai parlamenti (eP) 
képviselőre kollégája, a román szo-
ciáldemokrata ioan enciu az eP 
állampolgári jogok, bel- és igazság-
ügyi szakbizottságának múlt szer-
dai ülésén. sógortól az ülésvezető 
spanyol szocialista képviselő kért 
bocsánatot az incidens miatt.

HN-információ„Băi, vorbește românește!”, 
azaz „Hé, beszélj romá-
nul!” – kiáltott rá mik-

rofon nélkül, de hangosan az Eu-
rópai Parlament ülésén magyarul 
felszólaló Sógor Csaba RMDSZ-es 
EP-képviselőre kollégája, Ioan Enciu 
román szociáldemokrata képviselő. 
A bizottsági ülést vezető elnök, Juan 
Fernando López Aguilar spanyol szo-
cialista politikus elnézést kért Sógor 
Csabától, hozzátéve, hogy az EP-ben 
senkinek sem kell mentegetőznie 
nyelvhasználata miatt. Ebből ügyet 
csakis magyar–román vonatkozásban 
tapasztalt – fűzte hozzá.

Sógor a viszontválasz jogán – im-
már mikrofonnal – tisztázta a hall-
gatóság számára az ügyet. Ezenkívül 
írásos panasszal fordult Jerzy Buzek 
EP-házelnökhöz, arra kérve, „az eljárá-
si szabályzat 20., illetve 152. cikkeinek 
értelmében szíveskedjen intézkedni. 
Remélem, az Ön közbenjárásának 
köszönhetően a velem történtek nem 
fognak egyetlen kollégámmal sem 
megismétlődni” – áll a levélben. Só-
gor Csaba hozzátette: „Anyanyelvem, 
a magyar, az Európai Unió egyik hiva-
talos nyelve. Használatának joga nem 
először sérül ebben a Házban. Szem-
besültem már rosszalló, akadályozó 
megnyilvánulásokkal, annak ellenére, 
hogy az Európai Parlament elvileg a 
legmesszebbmenő nyelvi szabadság-
jogokat biztosítja valamennyi uniós 
intézmény közül.”

Sógor Csaba fotó: mediafax
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