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Románia euroatlanti elkötelezettségét bizonyítja a román államfő brüsszeli látogatása – ezt
maga Klaus Johannis nyilakozta ma az Észak-atlanti Szervezet székhelyén a Jens Stoltenberg,
NATO-főtitkárral közösen tartott sajtóértekezleten. A mandátuma első munkalátogatásán lévő
román államfő elmondta: a találkozón megállapodtak abban, hogy határozott lépésekkel újra
megerősítik a szövetségen belüli összetartozást. Johannis úgy vélte: a NATO-nak nagyobb
figyelmet kellene fordítania a szövetség keleti szomszédségában lévő államokra, így Ukrajnára,
Moldova Köztársaságra és Grúziára. Jens Stoltenberg, NATO-főtitkár ugyanakkor elismerte,
hogy szükség van a katonai jelenlét növelésére Kelet-Európában, illetve egy gyorsreagálású
hadtest létrehozására. A román államfő beszámolt továbbá arról is, hogy Románia 2017-től a
hazai össztermék 2 százalékát fordítja honvédelemre. Stoltenberg értékelte Románia
erőfeszítéseit, és azt mondta: a román védelmi kiadások növelése példa kellene legyen más
NATO-tagországok számára is.

Az Európai Bizottság támogatja Románia legfontosabb célkitűzéseit, a schengeni csatlakozást
és az euró bevezetését – mondta ma Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a
Klaus Johannisszal folytatott tárgyaláson. A román államfő beszámolójában tájékoztatta az
európai politikust, hogy a napokban bemutatják az országról készült új igazságügyi jelentést.
Ennek tartalma azért fontos, mert több állam ehhez köti Románia schengeni csatlakozását.
Klaus Johannis szerint az ország jelentős előrelépést tett a jogállamiság megerősítésében, a
strukturális reformok bevezetésében. Az államfő azt reméli, mandátuma alatt csatlakozhat
Románia a schengeni övezethez.

Victor Ponta kormányfő ma felszólította Darius Vâlcov pénzügyminisztert és Mugur Isarescut, a
központi bank elnökét, hogy mielőbb üljenek össze és tárgyaljanak a svájci frank rohamos
növekedéséről. A svájci frank értéke ugyanis 30 százalékkal erősödött az euróhoz képest, 16
százalékkal pedig a lejhez viszonyítva, miután tegnap a svájci nemzeti bank eltörölte a három
évvel ezelőtt bevezetett euróval szembeni 1,2-es árfolyamküszöböt. Így egy svájci frank 4 lej 32
baniba kerül, miközben szerdán még 3 lej 74 banit kellett érte fizetni. Nem csak a lej-frank
árfolyam változott, hanem az euróval és a dollárral szemben is gyengült a lej. Egy euró 4 lej 50
baniba, egy dollár pedig 3 lej 85 baniba kerül.

A svájci frankban eladósodott romániai devizahitelesek egyesületének ügyvédje, Gheorghe
Piperea is kérte a kormány közbelépését. Piperea szerint Romániában legalább 150 ezer
frankhiteles van, túlnyomó többségük 25–30 éves lejáratú lakáshitelt vett fel, amit most már
képtelen az eredeti árfolyam több mint kétszereséért törleszteni. A Román Nemzeti Bank
szóvivője, Dan Suciu pedig arról nyilatkozott tegnap, hogy néhány napon belül lecseng a
frankpánik, és nem ismétlődik meg a három-négy évvel ezelőtti válság. Suciu szerint a román
bankrendszert nem rendíti meg a frank heves árfolyammozgása, tekintettel arra, hogy a hitelek
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kevesebb mint 5 százaléka van frankban.

Az OTP Bank az első bank Romániában, amely ma intézkedést hozott a svájci frank rohamos
növekedésére. Eszerint a bank ideiglenesen –mától három hónapig – 1,5 százalékra
csökkentette a svájci frank alapú hitelek kamatát ügyfelei számára.

Csökkenhet a kötelező gépjármű-biztosítás ára a közeljövőben azt követően, hogy a Pénzügyi
Felügyeleti Hatóság több ponton is módosította a januártól hatályba lépő, szigorító
intézkedéseket tartalmazó új biztosítási szabályzatát. A közlemény szerint a hatóság
hatálytalanította a szabályzat azon cikkelyét, amely arra kötelezte a biztosítótársaságokat, hogy
úgy szabják meg az RCA-kötvények árát, hogy a befolyó összegből minden, a kötelező
biztosítások piacán vállalt anyagi kötelezettségüket fedezni tudják. Egy másik módosítás szerint
a biztosítók nem tizenkét havonta, hanem félévente módosíthatják majd díjszabásaikat.

A Kovászna megyei prefektusi hivatal elé kitett SIC – Terra Siculorum feliratú tábla eltávolítását
kéri az RMDSZ-től Horia Grama képviselő. A Szociáldemokrata Párt Kovászna megyei
szervezetének elnöke szerint elsősorban a magyaroknak nem kedvez ez a provokatív akció.
Mint ismert, az RMDSZ december közepén helyezte vissza a tavaly tavasszal levett táblát a
Kovászna megyei prefektura elé, válaszul az azóta leváltott Marius Popica prefektus tettére,
amely nyomán eltávolították a székely zászlót a Kovászna Megyei Tanács épületéről.

Románia meghaladja az európai átlagot azzal, hogy a 18 és 24 év közötti fiatalok 16 százaléka
nem tanul és nem is dolgozik. Románia ezzel a hetedik helyen áll az Európai Bizottság által
közölt felmérésben, amely szerint az Európai Unióban az arány 13 százalékos.
Olaszországban, Bulgáriában és Görögországban a legnagyobb a 15 és 24 év közötti
tanulmányaikat abbahagyó és nem dolgozó fiatalok aránya. Számuk meghaladja a 20
százalékot mindhárom országban.

Kilenc férfit és három nőt vettek őrizetbe tegnapról mára virradó éjszaka a francia hatóságok írja a Le Monde. Az elfogások a múlt heti párizsi terrortámadásokkal állnak összefüggésben. A
lap szerint a feltételezett tettesek logisztikai támogatást nyújtottak a három terroristának, ez
alatt fegyverek és járművek biztosítását értik. Ma reggel még további házkutatások is
folyamatban voltak Párizs négy elővárosában. Rendőrségi források szerint a nyomozók az
utóbbi napokban DNS-minták és telefonos hívásadatok nyomán próbálnak a kóser boltban
gyilkoló Amedy Coulibaly, és a Charlie Hebdo szerkesztőségében lövöldöző Kouachi-testvérek
hátországáról adatokat gyűjteni.

2/4

Hírösszefoglaló, január 16.
2015. január 16. péntek

Berlinben is őrizetbe vettek ma reggel két terroristát, akik az Iszlám Államnak toborztak
embereket. A németországi ügyészség és rendőrség hivatalosan azzal gyanúsítja a 41 és 43
éves férfiakat, valamint három másik embert, hogy "súlyos államellenes bűncselekmény"
elkövetését készítették elő Szíriában. Azt nem feltételezik a hatóságok, hogy az illetők
Európában akartak volna támadásokat végrehajtani. A német hírszerzés becslése szerint az
elmúlt időszakban legalább 550 ember utazott Németországból Szíriába, és 180-an közülük
már hazatértek. Sokuk ellen büntetőjogi eljárás folyik. Tegnap este Belgium több pontján is
nagy erőkkel vonult fel a rendőrség terrorizmussal gyanúsított személyek ellen, az akcióban két
ember életét vesztette, egy megsebesült. A hatóságok szerint az érintettek azon voltak, hogy
súlyos terrorcselekményt kövessenek el Belgiumban.

Korlátai vannak a sajtószabadságnak, amely alapvető emberi jog, de nem jogosít fel senkit
mások vallásának megsértésére. Ezt Ferenc pápa mondta a Srí Lankáróla Fülöp-szigetekre
tartó repülőgép fedélzetén azzal kapcsolatban, hogy a Charlie Hebdo szatirikus francia hetilap
elleni múlt heti merényletre válaszul a magazin újabb Mohamed-karikatúrákat jelentetett meg. A
katolikus egyházfő szerint "nem szabad provokálni, megsérteni mások vallását, nem szabad
gúnyt űzni belőle". Ferenc pápa azt is hangsúlyozta, hogy a vallás nevében ölni teljességgel
megengedhetetlen.

A cseh kormány 66 millió koronát különített el a világban élő csehek esetleges
hazatelepítésére. A pénzt a belügyminisztérium kapja meg, s alapvetően az Ukrajnában élő
volinyi csehek hazatelepítésének beindítására használják fel - közölte a belügyminisztérium
szóvivője. E szerint az állam indokolt esetekben és egyéni elbírálás alapján a hazatelepülő cseh
származású személyeknek legfeljebb egy évig ingyenes szállást biztosítana, a 18 éven felüli
személyek 50 ezer, a 18 éven aluliak pedig 20 ezer koronás egyszeri támogatást kapnának.

Háborús helyzetre felkészítő, és arra vonatkozóan tanácsokkal szolgáló kézikönyvet ad ki
polgárainak a litván kormány az ukrán válság okozta feszültségek miatt. A védelmi minisztérium
által kiadott kézikönyvet a jövő héten juttatják majd el a litvániai könyvtárakba és a hadsereg
rendezvényein is terjeszteni fogják. A kézikönyv tanácsa szerint külföldi megszállás esetén a
litvánoknak tüntetéseket és sztrájkokat kell szervezniük, vagy legalábbis rosszabbul kell
végezniük a munkájukat, mint általában. Ha lerohannák az országot, a lakosságot a Twitteren
és Facebookon való szervezkedésre, illetve az ellenséggel szembeni kibertámadásokra
buzdítja a dokumentum. A jelentõs orosz kisebbséggel rendelkezõ balti térségben biztonsági
aggodalmakat keltett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrán válság kapcsán azzal érvelt,
Moszkvának külföldön is fel kell lépnie az oroszok védelmében.

3/4

Hírösszefoglaló, január 16.
2015. január 16. péntek

Ukrajna mellett immár Oroszország is a világ tíz legkockázatosabb államadósa közé tartozik,
tükrözve a nemzetközi szankciók és a zuhanó olajárak együttes hatását az orosz szuverén
adóskockázat piaci megítélésére - közölte a legnagyobb londoni adósságpiaci elemzőcég. Az
S&P Capital IQ listáján Venezuela áll az élen, utána Ukrajna, Görögország, Pakisztán, Ciprus,
majd - a legkockázatosabb tízes mezőny új tagjaként - Oroszország következik.

Az Egyesült Államok kormánya mától jelentős mértékben enyhít a Kuba elleni kereskedelmi
embargón és az amerikai állampolgároknak a karibi szigetországba való kiutazási tilalmán. Az
amerikaiak ezután korlátozás nélkül használhatják hitelkártyájukat Kubában, az amerikai cégek
pedig mobiltelefon-, komputer-, internetes és szórakoztató elektronikai berendezéseket,
valamint szoftvereket exportálhatnak oda.

A Grand Budapest Hotel és a Birdman avagy A mellőzés meglepő ereje című film kapta a
legtöbb, kilenc jelölést az Oscar-díjra az amerikai filmakadémiától. A rangos elismerésre
esélyes alkotók és alkotások listáját tegnap ismertették Los Angelesben. A Wes Anderson és
Alejandro González Inárritu rendezte produkciók mellett az
Amerikai mesterlövész
,a
Sráckor
,a
Kódjátszma
,
A mindenség elmélete
,a
Selma
és a
Whiplash
esélyes a legjobb filmnek járó díjra.

Időjárás:

Országszerte változékony marad az idő, Erdélyben, Moldvában és a déli megyékben
helyenként ködöt jeleztek. A legmagasabb nappali hőmérsékleti értékek 1 és 11 fok között
alakulnak. Holnap országszerte a maihoz hasonló időre, Erdélyben, Moldvában és a déli
megyékben továbbra is ködre kell számítani. A nappali hőmérsékleti csúcsértékek 0 és 14 fok
között lesznek. Bukarestben most süt a Nap és 4 fok van.
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