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Az RMDSz AlkotMányMóDoSítáSi jAvASlAtA

Törölnék a nemzetállam fogalmát
Törölné az alkotmány első para
grafusából a nemzetállam meg 
határozást az RMDSz. A szö
vetség képviselőházi frakciója 
módosító indítványt nyújtott be 
ezzel kapcsolatosan az alaptör
vényt módosító törvénytervezet
hez. A román pártok hallani sem 
akarnak a kezdeményezésről.

HN-összefoglaló

Az RMDSZ képviselőházi 
frakciója által benyújtott 
javaslat szerint az ország 

alkotmányának első paragrafusá-
ból kikerülne a „nemzetállam” ki-
fejezés, helyette az maradna, hogy 
„Románia szuverén és független, 
egységes és oszthatatlan állam”. Az 
alkotmány 152-es cikkelye azon-

ban kimondja, a nemzetállam fo-
galma, az ország függetlenségére, 
oszthatatlanságára, az igazságszol-
gáltatás függetlenségére, a köztár-
sasági kormányzásra, a politikai 
pluralizmusra és a hivatalos nyelvre 
vonatkozó előírások nem módosít-
hatók. Daniel Buda, a képviselőház 
jogi bizottságának elnöke szerint a 
tegnapra tervezett bizottsági ülés 
azért maradt el, hogy a módosítás 
kapcsán a bizottság véleményezést 
kérhessen az ügyben a kormánytól 
és a parlament törvényhozói taná-
csától. Az alkotmány módosítása 
viszont nem szerepel a parlament 
prioritáslistáján. A kezdeménye-
zésre reagálva a PD-L, a PSD, a 
PNL, az UNPR és a PC egyaránt 
elfogadhatatlannak nevezte az 

RMDSZ javaslatát. Ioan Oltean, a 
PD-L főtitkára azt monda, biztos 
benne, hogy „a képviselőház jogi 
bizottsága megvitatja és elutasítja 
az RMDSZ indítványát ”. Roberta 
Anastase PD-L-alelnök szerint már 
a javaslattétel is elfogadhatatlan. 
Cristian Diaconescu, az UNPR 
tiszteletbeli elnöke szerint az állam 
szerkezetével kapcsolatos előírások 
nem módosíthatók. Victor Ponta 
PSD-elnök szerint választási fo-
gás az RMDSZ kezdeményezése. 
Mircea Duşa, a PSD képviselőházi 
frakcióvezetője szerint javaslatával 
az RMDSZ megpróbálja kihasz-
nálni az országban uralkodó káoszt, 
példaként pedig azt hozta fel, hogy 
Hargita és Kovászna megye máris 
„állam az államban”.

A görög miniszterelnök várat
lan húzása a görög népszava
zás bejelentéséről egy újabb 
negatív sokk a globális gaz
daság számára, ami akár újra 
recesszióba lökheti a világot 
– írja a Reuters. Jeorjiósz Pa
pandreu úgy elintézte a pia
cok bizalmát, mintha nem is 
történt volna megállapodás 
a második görög mentőcso
magról.

Tíz hétre is befagyaszthatja 
a globális befektetéseket a 
görög miniszterelnök sok-

koló bejelentése, és ez a kényszer-
szünet akár elég is lehet ahhoz, 
hogy az egész világgazdaság újra 
recesszióba süllyedjen – olvasha-
tó a hírügynökség elemzésében.

Semmi jót nem lehet elmon-
dani a görög bejelentés piacokra 
és növekedésre gyakorolt hatásá-
ról – fejtette ki a hírügynökség-

nek Paul Mortimer-Lee, a BNP 
Paribas vezető közgazdásza. A 
világgazdaságban zajló folya-
matok közül az elmúlt hónapok 
egyik legfontosabb kérdése az 
volt, hogy az üzleti és lakossági 
bizalmi mutatók túlzott pesszi-
mizmust tükröznek-e. A befek-
tetők eddig abban bíztak, hogy 
a másfél héttel ezelőtt megszü-
letett megállapodás (a második 
görög mentőcsomagról) képes 
stabilizálni a piacokat a hangulat 
javításán keresztül. A népszava-
zás kiírásának bejelentése azon-
ban további két-három politikai 
bizonytalanságot eredményez 
Eu rópában és felveti a bankok 
és államok finanszírozási kocká-
zatát is. Papandreu bejelentése 
nem is jöhetett volna rosszabb 
időpontban, a friss konjunktú-
raadatok a gazdaságok lassulá-
sáról árulkodnak – adja hírül 
az index.hu. A bankrészvények 
zuhanásnak indultak a beje-
lentés után, az euró pedig vesz-
teséget szenvedett el, mintha 
nem is lett volna megállapodás 
a második görög mentőcsomag-
ról. A probléma azonban nem 
euróspecifikus, hanem globális – 
figyelmeztet a Reuters elemzése. 
A szavazás kimenetele, valamint 
az eurózóna jövőjével kapcsola-
tos aggodalmak csak növekedni 
fognak az előttünk álló hetek  

ben, így a piacok volatilitása is – 
nyilatkozta Andreas Utermann, 
az RCM stratégája. A második 
hitelcsomag esetleges elutasítá-
sa a népszavazáson rendezetlen 
görög államcsődhöz vezetne, 

és ezek után növekedne a Gö-
rögországra nehezedő nemzet-
közi nyomás, hogy hagyja el az 
euróövezetet. Az ország kilépése 
pedig újabb hullámokat kavar-
hat a világban.
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Az egész világot elintézhetik a görögök

Hirdetések

> Kiadják Assange-ot Svédország-
nak. Nagy-Britannia kiadja Svédországnak 
Julian Assange-ot, a WikiLeaks alapítóját, 
akit szexuális visszaéléssel vádolnak a skan-
dináv országban – döntötte el a londoni 
fellebbviteli bíróság tegnap. A brit fellebbvi-
teli bíróság nem adott helyt Assange felleb-
bezésének, és fenntartotta a döntést arról, 
hogy az ausztrál származású WikiLeaks-
alapítót ki kell adni Svédországnak. A skan-
dináv ország azzal vádolja Assange-ot, hogy 
egy nőt megerőszakolt, egy másikat pedig 
szexuálisan zaklatott tavaly Stockholm-
ban – írja a BBC. A bíróság előtt Assange 
kiszabadítását követelő tömeg tüntetett. A 

WikiLeaks-főnök védője közölte: a legfel-
sőbb bírósághoz fordulnak. Erre 14 napjuk 
van a tegnapi döntéstől számítva. Assange 
szerint a vádak politikailag motiváltak, ám 
a februári döntést most megerősítő két 
bíró szerint a „kiszivárogtató” ellen kiadott 
európai letartóztatási parancs „arányos” és 
„jogszerű” volt.

> Akadémikus lett az új líbiai minisz-
terelnök. Líbia ideiglenes vezetése minisz-
terelnökké nevezte ki Abdurrahim al-Keib 
tripoli akadémikust. A Nemzeti Átmeneti 
Tanács nyolc hónapon belül szeretné meg-
szervezni a demokratikus, többpárti válasz-

tást Líbiában. Keib Tripoliban és az Egye-
sült Államokban tanult elektromérnök, az 
Alabamai Egyetem professzora. Sikerült 
megszereznie a tanács tagjai többségének 
támogatását nyolc ellenjelöltjével szemben. 
Líbia felszabadulását október 23-ától szá-
molják, Moammer Kadhafi halála és Szirt 
városának eleste után – írja a BBC.

> Felgyújtottak egy francia szatirikus 
lapot. Elpusztította egy Molotov-koktél a 
francia Charlie Hebdo nevű szatirikus lap 
szerkesztőségét – írja a BBC a francia rend-
őrségre hivatkozva. A támadás egy nappal 
azután történt, hogy a lap Mohamed pró-

fétát nevezte meg a következő, Charia (ma-
gyarul saría) Hebdóra átkeresztelt száma 
főszerkesztőjeként. A lap arra reagált ezzel 
a húzással, hogy iszlamisták nyerték az első 
tunéziai szabad választást. Sérültekről egy-
előre nincs hír. „Valaki egy Molotov-koktélt 
dobott a szerkesztőség épületére, és a tűz át-
terjedt mindenhová, nincs többé újságunk. 
Minden olyan felszerelés, ami az újság elké-
szítéséhez kell, vagy elégett, vagy elolvadt. 
Mától kezdve nem tudunk többé újságot 
csinálni, de mindent megteszünk azért, 
hogy a jövő héten már sikerüljön. Szó sem 
lehet a visszavonulásról” – mondta az újság 
főszerkesztője, Charb a France Infonak.hí

rf
ol

ya
m

A tervezett görög megszorítások

◆ 700 ezer köztisztviselő fizetésének és előmeneteli rendjének át-
alakítása; ◆ fizetéscsökkentés az állami szektorban; ◆ 30 ezer állami 
alkalmazott fizetésének 60 százalékra csökkentése, úgy, hogy egy 
éven belül elbocsátják őket; ◆ bértárgyalások felfüggesztése; ◆ az 
ezer eurónál nagyobb nyugdíjak értékhatár fölötti részét 20 száza-
lékkal csökkentik; ◆ adómentes jövedelem összegének leszállítása 
évi 8000 euróról 5000-re; életjáradékok és egyéb nyugdíjak össze-
gének csökkentése (Forrás: BBC)


