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Nu există traducere pentru acest articol.
Kinevezte Klaus Johannis elnök a Szervezett Bűnözés és a Terrorizmus elleni Igazgatóság
főügyészét. Daniel-Constantin Horodniceanu mandátuma három évre szól – olvasható az
Államelnöki Hivatal közleményében.

Klaus Johannis államfő a parlament jóváhagyását kérte két NATO vezénylési központ
Bukarestbe telepítéséhez - közölte a Hotnews.ro hírportál. Románia, Lengyelország, Bulgária
és a három balti ország területén úgynevezett integrációs egységeket (vezénylési központokat)
hoznak létre a gyorsreagálású NATO-erők számára. Az államfő a NATO-erők egyik integrációs
egységének és egy hadosztály szintű nemzetközi vezénylési központnak a befogadásához
kérte a parlament jóváhagyását. A gyorsreagálású erők bukaresti vezénylési központja 2016-ra
kell elérje teljes operatív kapacitását, de a tervek szerint már idén júniusban megkezdi
működését.

Az Al-Murabitun Észak-afrikai dzsihadista szervezet hangos üzenetben jelentette be, hogy ő
tartja fogva a múlt hónap elején Burkina Fasóból elrabolt román állampolgárt. A felhívásban
felkérik a román kormányt, vegye komolyan a túsz szabadon bocsátásával kapcsolatos
tárgyalásokat. Az üzenetet egy mauritániai hírügynökség közölte, amely általában dzsihadista
közleményeket közvetít. A Külügyminisztériumban létrehozott válságstáb vizsgálja az elrablást
magára vállaló hangos üzenet eredetiségét.

Kihirdette a választási reformcsomag első három törvényét - a párttörvényt, a pártfinanszírozási
törvényt és az önkormányzati választási törvényt - Klaus Johannis államfő. Az elnök
sajtótájékoztatóján úgy értékelte, a jogszabályok előrelépést jelentenek a politikai képviselet
hatékonyságának javítása, a pártok gazdálkodásának átláthatóbbá tétele terén. Johannis
ugyanakkor aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a parlament "késésbe került" a külföldön élő
román állampolgárok levélben való szavazásának szabályozásával. Johannis leszögezte: nem
tartja elfogadhatónak, hogy a törvényhozók saját érdekük alapján módosítsák a büntető
törvénykönyvet és arra figyelmeztette a parlamentet, hogy - elfogadása esetén - nem fogja
kihirdetni azt a jogszabályt.

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar oktatóinak a tiltakozó
távolmaradása mellett emlékeznek holnap az intézményben arra, hogy Mihály király hetven
évvel ezelőtt hozta létre azt a magyar tannyelvű egyetemet, amelyet a MOGYE jogelődjének
tekint. Az egyetem honlapján közölt hír szerint „A királyság napja” című rendezvényen vendégül
látják Margit hercegnőt és férjét, Radu herceget. A hercegi pár jelenlétében avatják fel az
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egyetem épületén Mihály király domborművét. Szabó Béla professzor, az egyetem magyar
tagozatának a vezetője az MTI-nek elmondta, azt sérelmezik, hogy a hónapokkal ezelőtt
elkezdődött évfordulós rendezvényeken szó sem esik arról, hogy az 1945-ös királyi rendelettel
magyar tannyelvű egyetemet hoztak létre.

Csökkent a munkahelyi biztonság a gazdasági válság kirobbanása után – derül ki a Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet éves jelentéséből. Világszinten csak a munkások egynegyede
rendelkezik stabil munkahellyel. Az alkalmazottak háromnegyede meghatározott időre szóló,
vagy csökkentett munkaidőt előíró szerződéssel rendelkezik, illetve magánkezdeményezőként
keresi kenyerét, vagy feketén dolgozik.

Nőtt a hazai gépjárműgyártás, akárcsak az eladások. A Gépkocsigyártók és Importőrök
Egyesületének adatai szerint az év első négy hónapájában 1 százalékkal több autót gyártottak
Romániában, az eladások is 16,5 százalékos emelkedést mutattak. Daciából majdnem 125
ezer darabot gyártottak, Fordból pedig közel 19 ezret. A legtöbb a Dusterből hagyta el a
futószalagot, 12,7 százalékkal több, mint 2014-ben, utána a Logan és a Sandero következik. A
Craiovában gyártott Ford B-Maxból 15,4 százalékkal kevesebb példány hagyta el a gyár
udvarát, mint az előző év azonos időszakában. Az eladásokat továbbra is a jogi személyek
tartják fenn, április végéig ők vásárolták a gépkocsik 88 százalékát. Az április végén jegyzett
16,5 százalékos eladási többletben a márkák megoszlása a következő: első a Dacia több mint
kilencezer darabbal, második a Skoda 2522, harmadik a Volkswagen 2312, negyedik a Ford
1867, ötödik a Renault 1519 és hatodik az Opel 847 eladott gépkocsival.

Több mint fél évszázada először negatív inflációt mértek Nagy-Britanniában. A brit statisztikai
hivatal bejelentése szerint a fogyasztói árindex áprilisban 0,1 százalékkal volt alacsonyabb a
tavaly áprilisinál. Nagy-Britanniában - az euróövezeten kívüli legnagyobb EU-gazdaságban soha nem mértek negatív inflációt azóta, hogy a statisztikai hivatal a fogyasztói árindexek havi
közlését a jelenlegi módszertan alapján 1996-ban elkezdte. Történelmi távlatú
összehasonlításban - a jelenlegi számítási módszer alapján visszatekintve - legutóbb 1960-ban
volt negatív az éves brit infláció. Nagy-Britanniában márciusban és februárban zéró, januárban
pedig 0,3 százalékos volt a tizenkét havi infláció, és már ezek az adatok is mélységi rekordot
jelentettek. A Bank of England - a brit jegybank - számára a kormány által előírt követendő
inflációs cél 2 százalék.

Döntés született az EU-országok védelmi és külügyminisztereinek tegnapi tanácskozásán arról,
hogy az unió haditengerészeti műveletet indít a Földközi-tengeren az Észak-Afrikából - zömmel
Líbiából - Európába tartó menekülthullám megfékezésére, katonai erővel lép fel az
embercsempészek ellen. Az "EU-Navfor-Med" elnevezésű művelet főhadiszállása Róma,
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parancsnoka Enrico Credendino olasz ellentengernagy lesz. A művelet végrehajtásához az unió
számít az ENSZ Biztonsági Tanácsának a felhatalmazására.

A jól felszerelt és jól kiképzett haderő, a döntéshozatal gyorsasága, valamint a NATO és az EU
közötti együttműködés fontosságát hangsúlyozta Alexander Vershbow, a szövetség amerikai
főtitkárhelyettese Budapesten a NATO parlamenti közgyűlése háromnapos tavaszi
ülésszakának zárónapján. A közgyűlés plenáris ülésén a képviselők közös nyilatkozatot
fogadtak el a szövetség bővítésének jelentőségéről, és arról, hogy a szervezet év végig
döntsön Montenegró meghívásáról a NATO-ba.

A magyarországi helyzetről tartanak vitát délután az Európai Parlamentben, ahol várhatóan 18
órától felszólal Orbán Viktor. A magyar miniszterelnöknek nem először kell megvédenie
politikáját Strasbourgban. 2011. július 5-én, a magyar uniós elnökség tevékenységét értékelő
vitában Daniel Cohn-Bendit a médiatörvény és a "kettős beszéd" miatt bírálta Orbán Viktort és
kormányát. 2012. január 18-án az új alaptörvényt kellett megvédenie a miniszterelnöknek.
Tavaly július 2-án az alapvető jogok magyarországi helyzetét kritizáló Tavares-jelentésről
rendeztek vitát.

Három, gyaníthatóan Szíriában az Iszlám Állam oldalán harcolt ausztrál állampolgár kezdett
titokban puhatolózni a canberrai kormánynál arról, hogy mire számíthat hazatérése esetén.
Ügyvédjük, Robert Stary azzal érvel, hogy a megtért bűnösök segíthetnének kiábrándítani a
dzsihádból a radikalizálódó ausztráliai muzulmán fiatalokat. Tony Abbot miniszterelnök kizárta
annak lehetőségét, hogy felmentést kaphatnak a visszatérők, sőt arra figyelmeztetett, hogy
veszélyt jelenthetnek Ausztráliára. Az ausztrál kormány gyakorlata az, hogy érvényteleníti a
terroristagyanús emberek útlevelét. Nem engedi külföldre a potenciális ausztrál dzsihadistákat,
és hazatérni sem azokat, akik a dzsihádra ráuntak. Ausztrália belbiztonsági szervei szerint
harminc ausztrál térhetett haza a szíriai harcmezőkről, ám bizonyítékok híján nem állíthatók
bíróság elé terrorizmus vádjával. Becslések alapján legfeljebb 250 ausztrál csatlakozott az
Iszlám Államhoz Irakban és Szíriában.

Súlyos aggodalmát fejezte ki Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár a Mohamed Murszi volt egyiptomi
elnökre és több mint száz hívére a hét végén kiszabott halálos ítéletek miatt. A Muzulmán
Testvériség szervezet támogatásával hatalomra került volt egyiptomi elnök ellen azzal a váddal
folytattak le eljárást, hogy "külföldi fegyveresek" segítségével kitört börtönéből a 2011-es
egyiptomi felkelés első napjaiban.
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Tízezren tiltakoztak Izraelben egy bevásárlóközpont szombati nyitva tartása ellen. Az
imatüntetést Izrael ötödik legnagyobb városának Asdódnak egyik ultraortodox negyedében
tartották tegnap, a két hónappal ezelőtt átadott és azóta komoly vallási feszültséget okozó
üzletközpont ellen. A szombati pihenőnapon való nyitva tartás kérdése Izraelben évtizedes vita
tárgya, a nem vallásosok szeretnék, ha nemcsak Haifában, hanem az egész országban lenne
tömegközlekedés ezen a napon, és folyamatosan harcot vívnak a boltok és szórakozóhelyek
megnyitásáért is. Elvileg Tel-Avivban is csak néhány, különleges engedéllyel rendelkező üzlet
lehetne nyitva szombaton, de a bevett gyakorlat szerint számos üzlet kinyit, majd kifizeti az
ezért kirótt, viszonylag csekély büntetést.

Estig országszerte napos, meleg marad az idő. A hőmérséklet 20 és 31 fok között lesz. Holnap
az időjárás alakulásában jelentős változásra nem kell számítani. Futó záporok a déli megyék
kivételével bárhol előfordulhatnak. A hőmérséklet hajnalban 5 és 19, holnap napközben a
csúcsértékek 21 és 31 fok között lesznek, a legmelegebb a nyugati országrészben.
Bukarestben süt a nap és 28 fok van.
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