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Az F-16-osok után amerikai légvédelmi rendszerrel korszerűsítik a haderőt

Patriot rakétákat vesz Románia
Kivizsgálják a 
2009-es választást
A parlament házbizottságai 
megszavazták, hogy vizsgá-
lóbizottságot hozzanak lét-
re a 2009-es államfőválasz-
tás kapcsán elkövetett állítóla-
gos visszaélések kivizsgálásá-
ra. A határozat szerint, amelyet 
a PNL, a PMP és az USR ellen-
zett, a parlament április 26-án 
választja meg a testület tagjait. 
Mint arról beszámoltunk, Dan 
Andronic újságíró, aki akkori-
ban Traian Băsescu államfő po-
litikai tanácsadója volt, arról írt, 
hogy a második forduló esté-
jén Gabriel Oprea későbbi bel-
ügyminiszter lakásán ott volt 
Goerge Maior, a SRI igazgató-
ja és Laura Codruţă Kövesi leg-
főbb ügyész is, és sejtetni en-
gedte, hogy közbeavatkoztak 
Băsescu győzelme érdekében.

Róma: szervezett a 
tömeges migráció
Nem tartja véletlenszerűnek az 
év eleje óta az Olaszországba 
érkező tömeges migrációs hul-
lámot a római kormány, amely 
szerint szervezett akcióról van 
szó bűnszervezetek és líbiai 
politikai erők részéről – jelen-
tette a La Stampa olasz napi-
lap. Az olasz hatóságok a Föld-
közi-tengeren tevékenykedő 
egyes nem kormányzati szer-
vezetek tevékenységét is vizs-
gálják. Vezetett és jól megren-
dezett migrációnak nevezte a 
La Stampa, hogy a húsvéti ün-
nepek alatt egyszerre 8500-an 
érkeztek a dél-olaszországi 
partokra. Az újság római kor-
mányforrásokat idéz, amelyek 
„logisztikailag nem normális, 
majdnem katonai akciónak” 
minősítették az olasz partokat 
elözönlő embertömeget.

Borúlátó ET-jelentés

Ugyan Európa továbbra is a de-
mokrácia „világítótornya” a vi-
lágban, az utóbbi években a 
kontinens számos országában 
romlott a jogállamiság helyze-
te, a populizmus egyre elfoga-
dottabbá válik, ezért nem sza-
bad figyelmen kívül hagyni az 
egyes államokban tapasztalt 
illiberális fordulatot – figyel-
meztetett csütörtökön közzé-
tett jelentésében az Európa Ta-
nács (ET). A Thorbjorn Jagland 
főtitkár által kiadott jelentés-
ben kiemelték: komoly ve-
szélyt jelent a demokráciára, 
ha a populisták „a nép akaratá-
ra” hivatkozva korlátozzák a vi-
tát és a politikai pluralizmust, 
aláássák az alapvető emberi 
jogokat, meggyengítik a féke-
ket és az ellensúlyokat.

Visszautasított 
panaszok
A török Legfelsőbb Választá-
si Tanács (YSK) szerdán visz-
szautasította az elnöki rend-
szerről szóló vasárnapi népsza-
vazással kapcsolatban benyúj-
tott ellenzéki panaszokat. A tes-
tület 10 nem, 1 igen arányban 
döntött az állítólagos szabály-
talanságok visszautasításáról. 
A kemalista Köztársasági Nép-
párt (CHP), a kurdbarát Népek 
Demokratikus Pártja (HDP), 
valamint a parlamenten kívü-
li, nemzeti radikális Haza Párt 
(VP) is a referendum érvény-
telenítését kérvényezte annak 
törvénytelenségére hivatkozva.

Patriot légvédelmi rakéták 
vásárlását tervezi az Egye-
sült Államoktól Románia – 

jelentette be Nicolae Ciucă, a ro-
mán hadsereg vezérkari főnö-
ke csütörtökön egy sajtótájékoz-
tatón. A tábornok ezt a Galac 
megyei Smârdanban jelentette 
be, amelynek gyakorlóterén 500 
amerikai katona részvételével 
kezdődött közös amerikai–ro-
mán hadgyakorlat. A beszerzés 
részleteiről ugyanakkor konk-
rétumokat nem árult el, csupán 
annyit mondott, hogy a beszer-
zést az integrált légvédelmi rend-
szer kiépítésének szükségessége 
indokolja. A rakéták beszerzése 
a hadsereg felszerelésének kor-
szerűsítését célzó program kere-
tében történik, olyan időszakban, 
amikor Oroszország bejelentette: 
ellenlépéseket tesz a NATO kele-
ti szárnyán végrehajtott haderő-
növeléssel szemben, és 16 nuk-
leáris robbanófej szállítására ké-
pes interkontinentális ballisz-
tikus rakétát épít. Románia je-
lenleg nem rendelkezik korsze-
rű légvédelmirakéta-rendszer-
rel, az ország 2004-ben Hollan-
diától vásárolt nyolc Hawk lég-
védelmirakéta-rendszert 213 ra-
kétával, ezeket azonban csupán 
részben korszerűsítették. Emel-
lett még a 60-as években gyártott 
Sz–75 Volhov rakétákkal rendel-
kezik. Mint ismeretes, Románia 
a haderőfejlesztés részeként ti-
zenkét használt, szintén ameri-
kai gyártmányú F–16-os vadász-
gépet vásárolt Portugáliától.

A MIM–104 Patriot közép-ha-
tótávolságú légvédelmi rakéta, 
amelyet az 1980-as évekre fej-

lesztettek ki az Amerikai Egye-
sült Államokban. Ballisztikus ra-
kéták és robotrepülőgépek elleni 
harcra is alkalmas. Ezen képes-
ségét ki is használták az öböl-
háború alatt, amikor Irak Izra-

el és Szaúd-Arábia ellen töme-
gesen indított rakétákat. A teljes 
komplexum tehergépjárművek-

re van telepítve, C–5 Galaxy re-
pülőgépekkel levegőben szállít-
ható. A rakétát az 1990-es évek-
ben továbbfejlesztették, a PAC–2 
(Patriot Advanced Capability–2, 
Patriot Továbbfejlesztett Képes-
ség) rakéta hatótávolsága több 
mint kétszerese, sebessége több 
mint másfélszerese az eredeti 
rakétának. Jelenleg a PAC–3 ra-
kéták állnak hadrendben, ezek 
a korábbiaktól alapvetően külön-
böznek. A korszerű elektronika 
lehetővé tette a találati pontos-
ság alapvető növelését, a rakéta 
a célt mindig telitalálattal éri el, 
így elhagyhatóvá vált a robbanó-
töltet, a cél megsemmisítése ki-
zárólag a rakéta mozgási ener-
giájával történik. Tavaly egy kö-
zös román–amerikai hadgyakor-
lat erejéig már állomásoztak Ro-
mániában Patriot-ütegek.

BALOGH LEVENTE

Módosító javaslatok garmadá-
ját nyújtotta be Traian Băsescu 
volt államfő, a Népi Mozgalom 
Párt (PMP) elnöke és szenáto-
ra a részleges közkegyelemről 
szóló törvénytervezet kormány 
által kidolgozott változatához, 
amelyekben jelentősen emelné a 
törvény hatálya alá eső bünteté-
si tételek felső határát. A volt el-
nök a kormány által javasolt öt 
helyett tíz évben szabná meg a 
törvény hatályának felső hatá-
rát, arra hivatkozva, hogy az új 
jogszabály hatálybalépéséig a 
bíróságok a „nemkívánatos” sze-
mélyek büntetését öt év fölötti 

szabadságvesztésben határoz-
nák meg, még akkor is, ha há-
rom vagy négy évet kellene rá-
juk kiszabni, hogy ezzel akadá-
lyozzák meg, hogy a közkegyel-
mi törvény hatálya alá kerülje-
nek. Băsescu azt is szeretné, ha 
a felére csökkentenék azon nők 
büntetését, akiket nem erősza-
kos cselekedetek miatt ítéltek 
szabadságvesztésre. A jogsza-
bály hatálya alá esnének a kor-
rupciós bűncselekmények is. A 
kormány tervezetében csupán 
a terhes nők esetében feleznék 
meg a büntetést, illetve azon nők 
számára, akik egyedüli család-

fenntartók, és 14 év alatti gyer-
meket gondoznak. Egyúttal a 
visszaesőként elítélt nőket is be-
vonná a jogszabály hatálya alá. 
Emellett egyről három évre nö-
velné azt az időtartamot, amíg 
a közkegyelemben részesült el-
ítélt megtérítheti az általa oko-
zott kárt.

A kormány tervezetével szem-
ben Băsescu minden elítéltre ki-
terjesztenie a jogszabály hatá-
lyát, azokra is, akiket korrupciós 
bűncselekmények, hűtlen keze-
lés, csalás, sikkasztás vagy ter-
rorizmus miatt ítéltek el. A PMP 
képviselőházi frakcióvezetője, 

Eugen Tomac ugyanakkor csü-
törtökön közölte: a párt nem vál-
lalja fel a javaslatokat, azok a volt 
államfő egyéni kezdeményezé-
sének tekintendők.

Mint ismeretes, a kormány 
tervezetét heves bírálatok érték, 
az ellenzék és a polgárok jelen-
tős része ugyanis úgy véli, an-
nak célja a kormánypárthoz kö-
tődő korrupt politikusok és üz-
letemberek szabadlábra helye-
zése. A kormány viszont a bör-
tönök túlzsúfoltságával indokol-
ja a jogszabályt.

B. L.

A korrupcióellenes küzdelem 
és az igazságügyi reform romá-
niai eredményeinek monitoro-
zására létrehozott együttműkö-
dési és megfigyelési mechaniz-
mus lezárása az Európai Bizott-
ság (EB) által a Romániáról szóló 
országjelentésben megfogalma-
zott ajánlások teljesítésén múlik 
– jelentette ki csütörtökön Buka-

restben Frans Timmermans, az 
EB első alelnöke, miután Sorin 
Grindeanu román miniszterel-
nökkel találkozott. Leszögez-
te: nem engednek a 12 ajánlás 
teljesítéséből, és kijelentette: a 
korrupcióellenes harc garanciá-
ját a romániai polgárok jelentik. 
Grindeanu közölte: Románia cél-
ja az, hogy az EB lezárja a megfi-

gyelési mechanizmust, mire az 
ország átveszi az EU elnökségét. 
Leszögezte: ezt presztízskér-
désnek tekinti. Az EB alelnö két 
a nap folyamán korábban Călin 
Popescu-Tăriceanu, a szenátus 
elnöke is fogadta, aki azt közölte: 
az uniós testület valószínűleg jö-
vőre vet véget az együttműködé-
si és megfigyelési mechanizmus-

nak. Közölte: a találkozó során 
a legutóbbi országjelentés olyan 
elemeire hívta fel Timmermans 
figyelmét, amelyek szerinte hi-
básak. Arról is megpróbálta meg-
győzni az EB alelnökét, hogy Ro-
mániában „párhuzamos hatalmi 
rendszer” jött létre, amely a legi-
tim, választott intézmények he-
lyett hoz politikai döntéseket.

Továbbra is kegyelmet „osztana” Traian Băsescu exállamfő

Nem hagy fel a román igazságügy megfigyelésével az EB

Amerikai Patriot föld-levegő légvédelmi rakétá-

kat vásárol Románia – jelentette be a román ve-

zérkari főnök. A beszerzés részleteiről ugyanak-

kor konkrétumokat nem árult el.

„Hazafiak.” Románia várhatóan ilyen Patriot rakétákat állít hadrendbe

Amerikai tábornok: Moszkva agresszív

Oroszország továbbra is agresszívan viselkedik a Fekete-tenger tér-
ségében, Grúziában és Ukrajnában – jelentette ki Ben Hodges al-
tábornagy, az Egyesült Államok Európában állomásozó haderejé-
nek főparancsnoka a News.ro hírügynökségnek adott interjúban. 
A tábornok egyben csalódottságának adott hangot, amiért szerin-
te Oroszország nem átlátható módon tartja meg hadgyakorlatait. 
„Tízezer orosz katona tart megszállva grúz területeket Abháziában 
és Dél-Oszétiában, és egyértelmű, hogy eszük ágában sincs kivo-
nulni onnan, bár Grúzia lerohanását követően a Nicolas Sarkozy 
francia elnök által tető alá hozott egyezmény nyomán azt mond-
ták, távoznak” – mondta Hodges. Az amerikai tábornok, aki a Ro-
mániában állomásozó amerikai erők egyik támaszpontján, a Mihail 
Kogălniceanu-bázison járt, kitért az ukrajnai helyzetre is. „Minden-
ki tudja, hogy Oroszország munícióval, fegyverrendszerekkel és pa-
rancsnokokkal támogatja az Ukrajna vezetésének aláaknázására 
törő szakadárokat, és egyértelműen nem tartja tiszteletben Ukraj-
na szuverenitását, de az EBESz ellenőreinek sem engedi meg, hogy 
tegyék a dolgukat” – mutatott rá a tábornok. Hodges felszólította 
az oroszországi föderációt, hogy tegye átláthatóbbá hadgyakorla-
tait, ahogy azt a NATO is teszi, lehetővé téve a sajtónak, hogy részt 
vegyen a gyakorlatokon, és nyilvánosan kommunikálja. A tábornok 
jó szövetségesnek nevezte Romániát, de kijelentette: folytatnia kell 
a haderő korszerűsítését, hiszen a harci eszközök jelentős része 
még a Varsói Szerződés korából származik.

Közel húsz 
hadgyakorlat
Június és augusztus között 18 
hadgyakorlatot tartanak Ro-
mániában és a Fekete-tenger 
térségében, amelyeken 20 or-
szág összesen 40 ezer kato-
nája vesz részt – közölte csü-
törtökön a HotNews hírportál 
a bukaresti védelmi tárcára hi-
vatkozva. A gyakorlatokon ösz-
szesen mintegy 15 ezer román 
katona vesz részt több mint 
2000 harci eszközzel.




