
Nem hatják meg a román 
hatóságokat a határátke-
lőknél kígyózó sorok és 

az országhatáron rendszere-
sen átkelő polgárok panaszai. 
A Krónika május 5-én eljutta-
tott megkeresésére válaszolva 
a bukaresti belügyminisztéri-
um tegnap közölte: Románia to-
vábbra is a 2015 novembere óta 
alkalmazott szisztematikus ha-
tárellenőrzés híve, amelytől a 
jövőben is csak kivételes ese-
tekben hajlandó eltekinteni. La-
punk azután kereste meg előbb 
a román határrendészetet, majd 
a belügyminisztériumot, hogy 
Magyarország ideiglenesen fel-
függesztette a szisztematikus 
határellenőrzésről szóló, ápri-
lis elején hatályba lépett uniós 
rendelet alkalmazását. A buda-
pesti kormány azért látta szük-
ségesnek az intézkedést, mivel 
többórás várakozás alakult ki 
egyes határszakaszokon, és fé-
lő, hogy a nyári időszakban a 
várakozás ideje megsokszoro-
zódhat. Magyar illetékesek úgy 

vélekedtek, Brüsszelnek nem 
az uniós állampolgárok „veg-
zálásával” kellene foglalkoz-
nia, hiszen jól látszik, hogy már 
a nyári idegenforgalmi csúcs 
előtt mekkora fennakadásokat 
okoz, ha a határokon ellenőr-
zik mindenki személyazonos-
ságát, iratainak eredetiségét, 
valamint azt, hogy az utazó el-
len nincs-e kiadott körözés az 
adatbázisok alapján. Márpedig 
a szigorított ellenőrzés jelen-
tős mértékben felforgatta a ma-
gyar–román határ mentén élő, 
a másik országba rendszere-
sen átjáró polgárok életét. Mint 
arról beszámoltunk, a torlódás 
és a megnövekedett várako-
zási idő miatt sokan az isko-
lából, munkahelyről késtek el, 
és akadnak, akik az elfecsérelt 
időt megunva a költözést fontol-

gatják. A húsvéti, több mint há-
romórás várakozási időt okozó 
torlódáson túlmenően komoly 
problémákat okoz a jelenség 
ama munkavállalók számára, 
akik kelet-magyarországi tele-
pülésekről járnak dolgozni pél-
dául a nagyváradi ipari parkban 
működő cégekhez. A szigorí-
tott ellenőrzés ellen internetes 
aláírásgyűjtés indult, az intéz-
kedés felfüggesztését Tőkés 
László képviselő az Európai 
Parlamentben kérte.

Az Európai Unió Tanácsa 
április elejétől vezette be a 
kötelező szisztematikus határ-
ellenőrzést, amelynek értelmé-
ben minden uniós és harmadik 
országbeli állampolgárt kötele-
zően ellenőrizni kell a schen-
geni határokon való ki- és 
belépésnél. A határozatban az 

is szerepel, a tagállamok szá-
mára engedélyezni kell, hogy ne 
végezzék el a szisztematikus el-
lenőrzéseket, ha kockázatelem-
zéssel alá tudják támasztani, 
hogy az ellenőrzés könnyítése 
nem okozna biztonsági kocká-
zatot. A román belügyminisz-
térium sajtóosztálya lapunknak 
adott válaszából is kiderül, 
hogy az elmúlt időszakban ti-
zenegy uniós tagállam – köztük 
Magyarország, Horvátország és 
Szlovénia – tért át a „lazább” 
határellenőrzésre. Magyaror-
szág éppen május 15-én, hétfőn 
értesítette arról az Európai Bi-
zottságot, az Európai Unió ha-
tárőrizeti szervét, a Frontexet 
és szomszédait, hogy valameny-
nyi légi, továbbá a szerbiai, 
romániai, ukrajnai és horvátor-
szági szárazföldi határátkelője 

esetében a szisztematikus he-
lyett célzott ellenőrzést folytat. 
Ennek ellenére a román ható-
ságok nem kívánnak lemondani 
a 2015 óta alkalmazott szigorú 
rendszerről, amely alapján va-
lamennyi polgárt ellenőriznek a 
ki- és a belépő oldalon egyaránt. 
„Románia egy időre továbbra is 
a szisztematikus határellen-
őrzést alkalmazza, fenntartva 
ugyanakkor annak a lehetősé-
gét, hogy kivételes esetekben, 
a határátkelés várakozási ide-
jének megnövekedése esetén, 
meghatározott időtartamra át-
térjen a nem szisztematikus 
vizsgálatra, de kizárólag az or-
szágból való kilépés esetén” 
– szerepel a román belügymi-
nisztérium lapunknak eljutta-
tott válaszában. 
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7Udvarhelyi Híradó  2017. május 19–21., péntek–vasárnapFIGYELŐ
Másokkal ellentétben a bukaresti hatóságok nem mondanak le a szisztematikus határellenőrzésről

Románia a határszigor híve
Románia annak el-

lenére folytatja a 

szisztematikus határ-

ellenőrzést, hogy az 

áprilisban bevezetett 

szigorított vizsgálat 

jelentős torlódást oko-

zott a magyar–román 

határon, ugyanakkor 

alaposan felforgatta a 

határ két oldalán élő, a 

másik országba rend-

szeresen átjáró polgá-

rok életét.

A romániai hatóságok nem követik a magyar példát a határokon alkalmazott szigorítás felfüggesztésében

FORRÁS: ROMÁN HATÁRŐRSÉG

Árnyalta csütörtökön egy 
nappal korábbi kijelentését 
Tudorel Toader igazságügy-mi-
niszter, és kijelentette, a tárca 
egykori titkosszolgálatának ar-
chívumában található esetleges 
államtitkokat nem hozzák nyil-
vánosságra.

Ha államtitkokra bukkannak 
az igazságügy-minisztérium 
alárendeltségében működő egy-
kori titkosszolgálat, a Függet-
len Védelmi és Korrupcióellenes 
Szolgálat (SIPA) archívumában, 
azokat nem hozzák nyilvános-
ságra – jelentette ki csütörtökön 
Tudorel Toader, a tárca vezetője.

„Ha államtitkokra bukka-
nunk, azoknak a titkosságát 
én nem oldhatom fel. Ha a mi-
niszter hatáskörébe tartoznak, 
a miniszter oldja fel a titkossá-
gukat, ha a kormányéba, akkor 
kormányhatározat születik ró-
luk” – szögezte le a miniszter.

Toader azt is közölte, egy-
előre nem tudni, mikor ke-
rülhetnek nyilvánosságra az 

archívumban őrzött dossziék. 
Mint kifejtette, egyelőre azt sem 
tudni, pontosan mit tartalmaz-
nak, ezért az első lépés az, hogy 
tájékozódik a kérdésben, majd 
ha ez megvan, akkor bizottsá-
got hoz létre az ügy további ke-
zelésére.

Megszólalt az ügyben Sorin 
Grindeanu miniszterelnök is, 
aki kiállt a dokumentumok tit-
kosságának feloldása mellett, 
hogy „leszámolhassunk végre a 
khimérákkal, amelyekkel egye-
sek küzdenek”.

Klaus Johannis államfő így 
kommentálta az ügyet: a SIPA-
archívumról úgy beszélnek, 
mintha „óriási államtitok” len-
ne, pedig nem az, ezért a mi-
niszternek határozottan kell 
lépnie az ügyben. Hozzátette, 
amennyiben kiderül, hogy ér-
téktelen adatokról van szó, akár 
el is égethetik őket.

Mint arról beszámoltunk, 
Tudorel Toader igazságügy-mi-
niszter szerdán jelentette be, 

hogy feloldják a SIPA archívu-
mának titkosságát.

Az archívum titkosságának 
feloldása azt követően merült 
fel, hogy az Evenimentul Zilei 
című bukaresti napilap állítása 
szerint a szolgálat archívumá-
nak egy részét lemásolták, il-
letve ellopták, és megtörténhet, 
hogy bírák és ügyészek zsaro-
lására használták őket. Ennek 
nyomán igazságügyi vezetők és 
politikusok az állítólagos lopá-
sokra vonatkozó minisztériumi 
jelentés, illetve maga az archí-
vum titkosságának feloldását 
szorgalmazták.

Az Evenimentul Zilei cikke 
szerint a SIPA archívumát – 
amelynek terjedelme 10 000 és 
21 000 dosszié között lehet, köz-
tük 3000 olyan, amely a bírákra 
vagy az ügyészekre vonatko-
zik – lemásolták, sőt egyes do-
kumentumokat elloptak, illetve 
megsemmisítettek. 

BALOGH LEVENTE

110 millió eurós pénzbírság 
megfizetésére ítélte az Euró-
pai Bizottság a Facebookot, ar-
ra hivatkozva, hogy az amerikai 
vállalat „félrevezető és téves in-
formációkat” közölt a Whatsapp 
üzenetküldő szolgáltató 2014-
es felvásárlásakor – jelentette 
be csütörtökön a brüsszeli tes-
tület. A bizottság elsősorban 
azt kifogásolja, hogy az érin-
tettek azt állították a felvásár-
lás versenyjogi vizsgálatakor, 
hogy „nem képesek automati-
kusan összekapcsolni ugyan-
azon felhasználó Facebook- és 
Whatsapp-fiókjait”, később 
azonban ezt lehetővé tették, és 
az EB szerint már korábban is 
tudhatták, hogy ez technikailag 
lehetséges.

„A döntés világos jelzést küld 
a cégeknek, hogy a vállalati fú-
zióknál az uniós szabályoknak 
mindenben eleget kell tenni, ide 
értve a helyes információk meg-
adására vonatkozó kötelezett-
séget is” – közölte Margrethe 

Vestager uniós versenyjogi biz-
tos, a büntetést „arányosnak, de 
elrettentőnek” nevezve.

A szabályok értelmében a 
tranzakcióban érintett, szán-
dékosan vagy hanyagság-
ból félrevezető információkat 
közlő cégek összesített bevé-
telének akár az 1 százalékát 
kitevő bírságot is kiszabhat az 
EB.  A brüsszeli közleményben 
kiemelték, hogy a döntésnek 
nincs visszamenőleges hatálya 
a felvásárlás engedélyezésére, 
nincs hatással a már lezárt el-
járásra.

 A bejelentésre reagálva a 
Facebook azt közölte, hogy nem 
szándékosan vezették félre a 
bizottságot. „Jóhiszeműen jár-
tunk el már az első tárgyalás-
tól kezdve, valós információkat 
akartunk mindig biztosítani” – 
mondta az amerikai cég egyik 
szóvivője.

A Facebook 2014-ben 19 mil-
liárd dollárért vásárolta meg a 
Whatsappot.

Óriási bírság a FacebooknakTitok marad az államtitok




