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Jean-Claude Juncker az egykori szász városban tanácskozna az EU Brexit utáni jövőjéről

EU-csúcsot rendezhet Szeben

Nagyszebenben tartana eu-
rópai uniós csúcstalálko-
zót Jean-Claude Juncker, 

az Európai Bizottság elnöke 
egy nappal Nagy-Britannia EU-
kiválását követően, 2019. márci-
us 30-án. Erre ő maga tett javas-
latot tegnap az Európai Parla-
mentben az EU jövőjéről elmon-
dott beszédében.

Az EB elnöke szerint a csú-
cson – amelynek javasolt hely-
színét annak német nevén, 
Hermannstadtként is megnevez-
te – az immár 27 tagúra apadt 
Unió jövőjét kellene megvitatni. 
Juncker legutóbb májusban járt 
Romániában, akkor az ország 
EU-csatlakozásának tizedik év-
fordulója alkalmából mondott be-
szédet a parlamentben, amely-

ben kiállt Románia schengeni 
övezethez való csatlakozása 
mellett. Ezen álláspontját tegnap 
is megismételte.

Juncker korábban Erdélyben 
is járt, vélhetően ekkor juthatott 
el Nagyszebenbe. Májusi par-
lamenti beszédében érdekes-
ségképp meg is jegyezte: ami-
kor Erdélybe látogatott, luxem-
burgi nyelven értekezett az ott 
élők egy részével, mivel az elő-
ször Erdélybe érkezett német aj-
kú népesség nem szász, hanem 
luxemburgi volt. Nagyszeben ki-
választásához egyébként min-
den bizonnyal hozzájárult, hogy 
Klaus Johannis jelenlegi állam-
fő – aki többször is kiállt amel-
lett, hogy Romániának az EU „ke-
mény magjához” kell tartoznia, 

és aki jó viszonyt ápol Junckerrel 
– ebből a városból származik, 
sőt államfővé választását meg-
előzően a város polgármestere 
volt. Johannis tegnap üdvözölte 
is Juncker felvetését, illetve azt, 
hogy az EB elnöke támogatja az 
ország schengeni csatlakozását. 
Mihai Tudose kormányfő nagy-
szerűnek nevezte Juncker üze-
netét, mivel ez az első alkalom, 
hogy nem bírálta Romániát, ha-
nem elismerte az eredményeit.

Juncker egyébként tegnapi év-
értékelő beszédében kijelentet-
te: Európa a szolidaritás konti-
nense, és az is marad, amely be-
fogadja az üldözötteket, de az il-
legális bevándorlást meg kell fé-
kezni, szabályozott mederbe te-
relve a migrációt. Juncker az 
Európai Parlament strasbourgi 
plenáris ülésén hangsúlyozta: a 
migráció ügye számos konflik-
tust okozott, mégis sikerült ko-
moly előrehaladást elérni, a kül-
ső határok védelme például sok-
kal hatékonyabb, mint korábban, 
és jelentősen csökkent az illegá-
lisan Európába érkezők száma 
is. Hozzátette: nem viselhetik 

egyedül a határvédelem felelős-
ségét az EU külső határain fekvő 
tagállamok. Elmondta, a bizott-
ság a hónap végére új javaslatok-
kal fog előállni, hogy fel lehessen 
gyorsítani azoknak a visszakül-
dését, akik nem jogosultak me-
nedékre, továbbá kiemelte, ja-
vítani kell a menekültek hely-
zetét a líbiai táborokban, és na-
gyobb szolidaritást kell vállalni 
Afrikával.

Leszögezte: az európai uni-
ós tagállamok minden esetben 
kötelesek végrehajtani az Eu-
rópai Unió Bíróságának jogerős 
ítéleteit, az alapjogok csorbulá-
sával jár, amennyiben ez nem 
így történik. A tagországok el-
látták az uniós bíróságot azzal 
az illetékességgel, hogy a legfel-
sőbb fokon döntsön – hangoztat-
ta Juncker az Európai Parlament 
(EP) strasbourgi plenáris ülésén. 
„Aki nem kompromisszumkész, 
az nem képes a demokráciára, 
és nem Európa-képes” – mond-
ta. Az Európai Unió nem állam, 
de legyen jogállam – tette hozzá.

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Újabb, Románia felé tartó mig-
ránshajót fedezett fel a román 
parti őrség. A vihar korbácsolta 
hullámok közt sodródó vízi jár-
művet, amelynek fedélzetén ösz-
szesen 157 közel-keleti illegális 
bevándorló tartózkodott, a ható-
ságok a román partokig kísér-
ték. A hajót még kedden délelőtt 
fedezte fel a parti őrség, a jármű 
32 tengeri mérföldnyire Midia ki-
kötőjétől, a nemzetközi vizeken a 
román partok felé haladt. A hajót 
a légierő egyik helikoptere azo-
nosította be, ezt követően a parti 
őrség két hajót küldött ki az elfo-
gására, egyben a haditengerészet 
segítségét is kérték, amely szin-
tén kiküldött egy hajót. Emellett a 
bolgár és a török határrendészeti 
szerveket is értesítették.

Közben kiderült, hogy a hajó 
irányíthatatlanul sodródik a vi-
harban, és rádión segélykérést 
sugárzott az erős szél és hullám-
zás miatt. A kétméteres hullá-
mok között hánykolódó hajót vé-
gül egy kereskedelmi hajó von-
tatta partra, és szerdán hajnali 
két órakor érték el Midia kikötő-
jét. Itt kiderült, hogy a hajó fedél-
zetén 157 iraki és iráni migráns 

tartózkodott, köztük 56 gyerek. 
A csoport tagjait ideiglenesen a 
parti őrség egyik ingatlanában 
szállásolták el, majd a tegnapi 
nap folyamán ellenőrizték a sze-
mélyazonosságukat. Három gye-
reket és egy terhes nőt kórházba 
szállítottak.

Ez már az ötödik, idén elfo-
gott migránshajó, legutóbb szom-

bat reggel egy közel száz illegális 
bevándorlót szállító vízi járművet 
fogott el a parti őrség.

Ez az eset is beigazolni látszik 
Eugenio Ambrosi, a Nemzetközi 
Migrációs Szervezet (IOM) regi-
onális irodájának igazgatója ked-
den Brüsszelben tett kijelentését, 
miszerint a Földközi-tenger kele-
ti és központi medencéjében ki-

alakult illegális migráció megfé-
kezését célzó európai uniós in-
tézkedéseket megkerülve új mig-
rációs útvonalak alakulnak ki 
Spanyolországon és Románián 
keresztül. Ambrosi szerint mind-
ez azt mutatja, hogy a migráció 
leküzdésére irányuló uniós poli-
tikák hatástalanok.

Az igazgató elmondta, az új út-
vonalakon érkező bevándorlók 
száma egyelőre alacsony, azon-
ban azt jelzi, hogy az emberke-
reskedők alternatív lehetősé-
geket keresnek, és jelentős ha-
tásfokkal találnak is az Európai 
Unió országainak eléréséhez.

A szervezet szerint 2017-ben 
eddig csaknem 10 300 ember ér-
kezett Spanyolországba a ten-
geri útvonalon keresztül, amely 
négyszer magasabb, mint 2016 
egészében. Romániába eddig né-
hány száz bevándorló érkezett 
hajókon a Fekete-tenger irányá-
ból – tette hozzá. A tájékoztatás 
szerint 2017 szeptemberéig közel 
130 ezer bevándorló érte el Euró-
pa valamely országának partja-
it a Földközi-tengeren keresztül.

BALOGH LEVENTE

Feltételesen szabadlábra helyez-
ték tegnap Gregorian Bivolarut, a 
Spirituális Integráció az Abszolú-
tumba (MISA) elnevezésű szekta 
vezetőjét, akit kiskorú megrontá-
sa miatt hat év szabadságvesz-
tésre ítéltek. Bivolaru egy évet és 
két hónapot töltött le szabadság-
vesztéséből a besztercei börtön-
ben. A még 2013-ban elítélt és a 
román rendőrség által nemzet-
közi körözéssel keresett jógaok-
tatót tavaly februárban egy fran-
ciaországi könyvvásáron fogták 
el, ahol bolgár iratokat mutatott 
fel, a balkáni ország nyelvén be-
szélt a rendőrökkel, és tagad-

ta, hogy elfogatási parancs len-
ne érvényben ellene. A MISA ve-
zetőjét 2013-ban hat év letöltendő 
szabadságvesztésre ítélte kisko-
rú megrontása miatt a bukares-
ti legfelsőbb bíróság. A 63 éves 
Bivolaru azonban elhagyta az or-
szágot, az Interpol körözési lis-
táján mostanáig az egyik leg-
keresettebb, szökésben lévő ro-
mán bűnöző volt. Az ellene tizen-
három évvel ezelőtt indult bűn-
vádi eljárás miatt Svédország-
ba menekült, ahol 2005-ben po-
litikai menedékjogot kapott, és 
a svéd hatóságok megtagadták a 
kiadását.

Bivolaru szektajellegű jógais-
kolája ellen 2004-ben többek kö-
zött kábítószer- és emberkeres-
kedelem, tömeges prostitúció, 
valamint kiskorúak megrontá-
sa miatt indított nyomozást a ro-
mán rendőrség és ügyészség. A 
MISA székházaiban végrehajtott 
razziák alkalmával kiderült, jó-
gagyakorlatoknak álcázott töme-
ges szexpartik folytak, a résztve-
vők között több kiskorút is talál-
tak a hatóságok. A mozgalom ala-
pítója 1990-ben jegyeztette be is-
koláját Bukarestben, és a sajtó 
már akkor felfigyelt a szektára, 
eltűnt vagy megrontott kiskorú-

ak szüleinek a panaszai nyomán. 
Egy korábbi rendőrségi jelentés 
megállapította: a szektavezér jó-
gagyakorlatok betanítása címén 
különböző korú, nemű és felké-
szültségű személyeket, szimpa-
tizánsokat toborzott az egész or-
szág területéről, akiket arra buz-
dított, hogy mondjanak le család-
jukról, anyagi javaikról, és kap-
csolódjanak be a csoportos élet-
formába, majd rávette őket, hogy 
saját vizeletüket igyák, mocs-
kos odúkban húzódjanak meg, 
„megtisztulás” céljából ostoroz-
zák magukat, csoportos szexuá-
lis szeánszokon vegyenek részt.

Tiltakozás az új 
ukrán törvény ellen
Nyílt levélben kéri három kár-
pátaljai magyar szervezet Petro 
Porosenko ukrán elnököt, hogy 
alkotmányos felhatalmazásá-
val és politikai befolyásával él-
ve akadályozza meg az új uk-
rán oktatási törvény hatályba-
lépését. A Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség (KMKSZ), 
az Ukrajnai Magyar Demokrata 
Szövetség (UMDSZ) és a Kár-
pátaljai Magyar Pedagógusszö-
vetség (KMPSZ) elnökei által 
aláírt levél szerint a Legfelsőbb 
Tanácsban elfogadott, az okta-
tásról szóló, a nemzeti kisebb-
ségek alkotmányos jogait sér-
tő törvénnyel kapcsolatban for-
dulnak az ukrán államfőhöz, 
akivel 2014. május 1-jén vá-
lasztási megállapodást írt alá a 
KMKSZ Ungváron. Egyébként 
a témában megszólalt Lucian 
Romaşcanu román kulturá-
lis miniszter, aki megjegyezte: 
szeretné, ha Ukrajnában lehet-
ne román nyelven is olvasni és 
román nyelvű egyházi szertar-
tásokat tartani. Úgy vélte, Ro-
mánia példamutató a kisebb-
ségekkel való bánásmód te-
rén, hozzátéve, hogy csalódást 
okozott neki az ukrán hatalom 
döntése, amelyet igazságtalan-
nak tart. Megjegyezte: tárgyal-
ni kell az érdekek érvényesíté-
séért, példaként pedig Magyar-
országot hozta fel.

RMDSZ-es felhívás 
Washingtonnak
Az Amerikai Egyesült Államok-
nak aktívabb szerepet kellene 
vállalnia a kisebbségi jogokat 
érintő vitákban – véli Novák 
Csaba Zoltán RMDSZ-es sze-
nátor. „Hasznos lenne, ha Ro-
mánia stratégiai partnereként 
még aktívabb szerepet vállal-
na a nemzeti kisebbségek joga-
it érintő vitákban. Meggyőző-
désünk, hogy az Egyesült Álla-
mok ösztönző segítségével Ro-
mánia hatékonyabban érvé-
nyesítené az ország által ratifi-
kált nemzetközi egyezmények 
előírásait” – fogalmazott ked-
den Novák a szenátusban.

Kihallgatta a DNA 
Grindeanut
Beidézték tegnap az Orszá-
gos Korrupcióellenes Ügyosz-
tályra (DNA) Sorin Grindeanut. 
A volt kormányfő a mintegy há-
romórás kihallgatást követően 
azt mondta, tanúként hallgat-
ják ki egy korrupciós ügyben, 
amelyről azonban nem árulhat 
el részleteket.

SRI–DNA-
összefonódás?
A Legfelsőbb Igazságszolgál-
tatási Tanács (CSM) égisze 
alatt működő igazságügyi fel-
ügyelethez fordult tegnap La-
ura Codruţa Kövesi, az Orszá-
gos Korrupcióellenes Ügy-
osztály (DNA) főügyésze an-
nak kapcsán, hogy egy volt hír-
szerző tiszt a Román Hírszer-
ző Szolgálattal (SRI) való ösz-
szejátszással vádolta meg az 
intézményt. Daniel Dragomir 
hétfőn este azt állította: egyes 
esetekben a vádiratokat a SRI 
írta meg, az ügyyészek felada-
ta csupán a vádemelés volt. 
Kövesi szerint ezek csak egy 
korrupció miatt vád alá helye-
zett személy rágalmai.

Több mint félszáz migráns érkezett hajóval Romániába

Feltételesen szabadlábra helyezték a román szektagurut

Nagyszebent javasolta az Brexitet követő első uni-

ós csúcs színhelyéül tegnap Jean-Claude Juncker, 

az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament-

ben elmondott beszédében, amelyben a román és 

bolgár Schengen-csatlakozást is szorgalmazta.

Viharos utazás. A hajó utasai a romániai kikötőben
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