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Nem alkudozik a román miniszterelnök, bár szeretné, ha az RDMSZ maradna a koalícióban.
Victor Ponta a B1 ellenzéki hírtelevízió hétfő esti adásában kijelentette: általában bármilyen
kompromisszumra kész, de az állampolitika nem lehet alku tárgya. Magyarán a kormányfő
kizárta, hogy a külügyminisztérium visszalépjen a Minority SafePack kisebbségvédelmi polgári
kezdeményezésről szóló luxemburgi pertől, amelybe az Európai Bizottság oldalán lépett be.

Ugyanezt mondta korábban Titus Corlatean külügyminiszter is, ugyanezekkel a szavakkal, ami
arra utal, hogy a diplomácia vezetője kezdettől fogva nem a saját, hanem a vezető kormánypárt
álláspontját tolmácsolta.

Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor holnap tárgyal Victor Pontával, de a kisebbségvédelmi
javaslatcsomag egyik kezdeményezőjeként kijelentette: nem tudja elképzelni a további
kormányzati részvételt, amennyiben a Románia nem lép vissza a pertől.

Közben az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) teljes szolidaritásáról biztosította az
RMDSZ elnökét, Románia kormányának miniszterelnök-helyettesét a kisebbségi polgári
kezdeményezés ügyében kialakult koalíciós vitában. Az ötvenmillió kisebbségi sorban élő
európai polgárt képviselő szervezet közleményében rámutat: az RMDSZ javaslatára útjára
indított polgári kezdeményezés európai szintű együttműködést, párbeszédet és európai
megoldásokat szorgalmaz, arra vonatkozóan tartalmaz javaslatokat, hogy az Európai Unió a
legjobb intézkedésekkel védje és vigyázza a nemzeti kisebbségek által jelentett értéket. Egy
ilyen jogi aktus kedvezményezettjei között ott lesznek a határon túli románok is, és a jövőben
különösen fontos eszköz lehet a Szerbiában és Ukrajnában élő nemzettársaik számára –
hangsúlyozza a FUEN, reményét fejezve ki, hogy a Victor Ponta miniszterelnök által vezetett
román kormány bölcsességgel közelít a kérdéshez és visszavonja keresetét.

„Behálózzák” a hátrányos helyzetű térségeket. A távközlési minisztérium pályázatát az
úgynevezett RO-NET hálózat kiépítésére a Romtelecom és a Cosmote nyerte. A 83 millió eurós
beruházás célja elérhetővé tenni a telefon- és szélessávúinternet-szolgáltatásokat olyan
térségekben is, ahol jelenleg nincs lefedettség. A projekt révén 35 megye csaknem nyolcszáz
településén biztosítják a szélessávú internet lehetőségét. 19 ezer kilométer optikai kábellel
mintegy 137 ezer háztartást és 400 ezer potenciális fogyasztót kapcsolnak rá a világhálóra. A
beruházás megvalósításának határideje 2015. A hálózat az állam tulajdonában marad, a
kivitelező cég 18 év után megvásárolhatja.
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Az érettségizők 59,25%-a vizsgázott sikeresen, 4 százalékponttal többen, mint tavaly. A
legjobban a Brăila megyei diákok szerepeltek a az érettségin: csak 80 %-uk ment át, a második
helyen Kolozs, a harmadikon Iași megye szerepel 73% körüli sikerrátával. A leggyengébben
Ilfov, Giurgiu és Teleorman megye teljesített. Utóbbiakban a diákok kevesebb mint fele, Ilfovban
alig negyede ment át az érettségin.

Nyolc romániai képviselő jutott vezető tisztséghez az Európai Parlament bizottságaiban.
Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti képviselője a Nemzetközi Kereskedelmi
Bizottság alelnökként folytatja munkáját. Az alakuló gyűlés végén Winkler Gyula megköszönte a
romániai néppárti delegáció bizalmát, és azt ígérte, a következő években azért fog dolgozni,
hogy országunk és Közép-Kelet Európa szerepe hangsúlyosabb legyen az Európai
Parlamentben és az unióban. Tervezi olyan kezdeményezések elindítását is, amelyek révén a
hazai és különösen az erdélyi vállalkozók hatékonyabban jelen lehetnek a közös piacon. Az
EP-képviselő szerint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság a következő években az egyik
legfontosabb szaktestülete lesz az európai törvényhozásnak.

Az esős idő miatt a szokásosnál később kezdődött a repce aratása. Arad megyében az ipari
növények iránti kereslet miatt a gazdák egy része megkétszerezte a repcével bevetett területek
nagyságát. Egy-egy vállalkozó több mint 100 hektáron termeszti az olajos magvú növényt.
Pataky Lehel Zsolt összeállítása.

Újabb intifáda szélére sodródott Izrael, miután három zsidó szélsőséges bevallotta egy
palesztin tizenéves meggyilkolását. Tegnap este rakéták tucatjaival támadta Izraelt a Gázai
övezetből a Hamász radikális palesztin szervezet. Az izraeli légierő tucatnyi válaszcsapással
reagált a támadásokra. Az izraeli sajtó szerint a palesztin rakéták nem okoztak komolyabb
vesztséget. Asdódban egy lövedék szilánkjai megsebesítettek egy nőt, de egyéb sebesültről
vagy anyagi kárról nincs hír.

Katonai szakértők szerint az erőszak fokozódására lehet számítani a következő napokban, mert
a meggyengült Hamásznak erőt kell felmutatnia.

A tizenhat éves palesztin fiút múlt szerda hajnalban ölték meg; a rendőrség szerint a gyilkosság
bosszú volt három ciszjordániai zsidó fiatal korábbi elrablásáért és meggyilkolásáért.
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Az Európai Bizottság arra buzdítja a tagállamokat, hogy könnyítsék a legális beutazási
feltételeket, így csökkentve az illegális bevándorlást, amely nem egyszer drámába torkollik.
Cecilia Malmström belügyi biztos az uniós belügyminiszterek mai milánói értekezlete előtt tartott
sajtótájékoztatóján emlékeztetett: korábban javasolta egy úgynevezett menekültvízum
létrehozását humanitárius esetekre, de a javaslat nem talált kedvező fogadtatásra a tagállamok
részéről. Hangsúlyozta azt is, hogy miközben a Szíriával szomszédos országok területén
hárommillió menekült vár helyzete valamilyen megoldására, a 28 európai uniós tagállam
mindössze 100 ezer rászorulót fogadott be.

A biztos szerint a tagállamok belügyminisztereinek válaszolniuk kell Olaszország
segélykérelmére is. A dél-olaszországi Lampedusa sziget közelében az elmúlt alig több mint fél
évben 73 ezer észak-afrikai és szíriai menekültet mentettek ki a tengerből az olasz
haditengerészek. A földközi-tengeri sziget körüli vizeken gyakoriak a tragédiák. Októberben
egyetlen nap alatt 366 illegális bevándorló fulladt a tengerbe, amikor a hajójuk kigyulladt és
elsüllyedt.

A papi visszaélések áldozatait támogató hálózat (SNAP) elnöke szerint Ferenc pápa hétfői
bocsánatkérése nem elég, új reformok kellenek.

Ferenc pápa hétfőn, amikor a Vatikánban hat áldozattal találkozott, "Isten és az egyház arcát
megszentségtelenítő súlyos bűnnek" nevezte a papok által elkövetett szexuális visszaéléseket.
Kijelentette, a kiskorúakkal visszaélő papoknak nincsen helyük az egyházban.

Egy, a püspökök elszámoltatásáért síkra szálló amerikai csoport szerint pedig "rég esedékes
volt, hogy a pápa bírálja a papságot, amely igyekezett elleplezni a botrányt". Más csoportok is
arra szólították fel a pápát, hogy rendeljen el reformokat, és ne csak bocsánatot kérjen.

Ideggáz volt a szíriai felkelőktől lefoglalt, tavaly augusztusban megsemmisített tartályokban állapította meg az ENSZ és a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) közös bizottsága.

"A közös bizottság megállapította, a tartályok szarint tartalmaznak" - derült ki abból a levélből,
amelyet Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár írt a Biztonsági Tanácsnak. A tartályok vizsgálatát idén
június 14-én végezték el.
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A szíriai vegyi fegyverek leszerelése tavaly év végén kezdődött el, amikor az ENSZ és a
Vegyifegyver-tilalmi Szervezet ellenőrei megerősítették, hogy a katonai konfliktus során
mérgező harcanyagokat vetettek be. A legnagyobb, szarin ideggázzal végrehajtott támadást
augusztus 21-én követték el a szíriai főváros, Damaszkusz külvárosában.

Ma és holnap záporok, zivatarok enyhítik a hőséget - közölte az Országos Meteorológiai
Szolgálat. A délután folyamán még marad a kánikula, viszont este 18 órától holnap estig
országszerte heves zivatarok és a felhőszakadás várható, helyenként jégeső is előfordulhat.
Hajnalban általában 13, 17 fok várható.
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