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Viorica Dăncilă kormányfővel egyeztetett az államfő a külügyi vitatémákról

Johannis felelős külpolitikára int
Felelős magatartásra és 

meggondoltságra intet-

te Klaus Johannis állam-

fő a kormányt a külpolitikai 

ügyekben a Viorica Dăncilă 

kormányfővel folytatott 

tegnapi megbeszélésen.

A román külpolitika alakítói-
nak csakis az ország érdeke-
it szabad szolgálniuk, ezért 

fontos, hogy elcsituljanak a külpo-
litikai témák miatti belpolitikai fe-
szültségek, hogy Románia tovább-
ra is hiteles partner maradhasson 
az Egyesült Államokkal, az Euró-
pai Unióval és a NATO-val fennálló 
viszonyban és az összes többi part-
nerségi kapcsolatban – jelentette 
ki Klaus Johannis államfő tegnap 
azon a találkozón, amelyen Viorica 
Dăncilă miniszterelnökkel egyezte-
tett az ország izraeli nagykövetsé-
gének átköltöztetése nyomán kirob-
bant vitáról. Az államfő által kezde-
ményezett egyeztetésen Dăncilán kí-
vül részt vett Teodor Meleșcanu kül-
ügyminiszter és Ana Birchall straté-
giai partnerségért felelős miniszter-
elnök-helyettes is.

Az államelnöki hivatal által az egy-
órás találkozót követően kiadott köz-
lemény szerint Románia külpolitiká-
jának kiszámíthatónak kell lennie, 
és van néhány olyan „vörös vonal”, 
amelyet a politikai döntéshozók po-
litikai színezettől függetlenül soha-
sem léptek át. „Az eddigi kiegyen-
súlyozott, egyenlő távolság tartásán 
alapuló román álláspont módosítá-

sa csak aggodalmat és nyugtalansá-
got keltene” – vélekedett az államfő. 
Johannis ezért a hatályos törvényi és 
alkotmányos előírások szerinti „lo-
jális és korrekt” intézményi együtt-
működést kért a kormányfőtől, alá-
húzva, a nemzeti érdek az, hogy a 
kormány minden cselekedetének ez 
legyen a mozgatórugója. A Cotroceni-
palota közleménye szerint a minisz-
terelnök és a kormány jelen lévő tag-
jai is egyetértettek abban, hogy a kül-
politikai témákban lojális intézményi 
együttműködés szükséges.

Johannis a találkozón azt is ki-
emelte, hogy a jelentős, stratégi-
ai következményekkel járó külpo-
litikai döntéseket, azokat is, ame-
lyek a nemzetbiztonságot és a pol-
gárok biztonságát érintik, mindig fe-
lelősen és meggondoltan kell meg-
hozni. A közlemény nem tér ki arra, 
szóba került-e a találkozón az, hogy 

Johannis az elmúlt hetekben két íz-
ben is a miniszterelnök lemondását 
követelte.

A miniszterelnöki hivatal által ki-
adott közlemény szerint Dăncilă ar-
ról tájékoztatta az államfőt, hogy 
kormányfőként fő célja az ország ér-
dekeinek képviselete és nemzetkö-
zi helyzetének megerősítése, a kor-
mányprogramba pedig a külpoliti-
kai célok megvalósítása is beletarto-
zik. Leszögezte: az izraeli nagykövet-
ségre vonatkozó döntés is a fenti célo-
kat szolgálja, hiszen Románia legfőbb 
partnere és stratégiai szövetségese, 
az Egyesült Államok is elköltöztette 
nagykövetségét, és több más állam is 
vizsgálja ennek lehetőségét. Hozzá-
tette ugyanakkor, Románia ragasz-
kodik a kétállami megoldáshoz, ah-
hoz, hogy Izrael és Palesztina béké-
ben, egymást kölcsönösen elismerve 
létezzen, ezt a célt szolgálta Bukarest 

legutóbbi fellépése az EU-ban, mivel 
minden olyan egyoldalú lépést meg 
kell előzni, amely árthat a békefolya-
matnak. Megjegyezte, ahhoz, hogy 
ezen kihívásokat a leghatékonyabban 
lehessen kezelni, minden érintett fél-
nek mérsékelt és kiegyensúlyozott 
magatartást kell tanúsítania.

Mint arról beszámoltunk, az ál-
lamfő és a kormány közötti konflik-
tus akkor robbant ki, amikor a kabi-
net memorandumot fogadott el arról, 
hogy konzultációt kezdeményeznek 
Románia izraeli nagykövetségé nek 
Tel-Avivból Jeruzsálembe való köl-
töztetéséről, majd a kormányfő és a 
nagyobbik kormánypárt elnöke, Liviu 
Dragnea anélkül utazott el Izrael-
be Benjámin Netanjahu izraeli kor-
mányfő meghívására, hogy előzete-
sen konzultáltak volna Johannisszal. 
Az államfő – akinek az alkotmány 
meghatározó szerepet biztosít a kül-
politikai kérdésekben – keményen bí-
rálta a kormányt, egyben azt állította, 
hogy a kormányfőnek nem volt felha-
talmazása arra, hogy Izraelbe utaz-
zon. A vita csak még jobban elmérge-
sedett azt követően, hogy Románia a 
hétvégén Magyarországgal és Cseh-
országgal együtt elejét vette, hogy az 
Európai Unió közös közleményben 
ítélje el az Egyesült Államokat izraeli 
nagykövetsége Jeruzsálembe költöz-
tetése miatt.

Johannis tegnapra magyará-
zatot követelve bekérette Teodor 
Meleșcanu külügyminisztert, Viorica 
Dăncilă viszont leszögezte: ahhoz, 
hogy az államfő egy minisztert ma-
gához rendeljen, előbb konzultálnia 
kell a miniszterelnökkel. Ezt követő-
en az államfő a kormányfőt is meg-
hívta az egyeztetésre.

Balogh levente

Berlinbe költözik 
a Soros-alapítvány
Beszünteti működését Budapesten 
a Nyílt Társadalom Alapítványok 
nemzetközi irodája, és átköltözte-
ti munkatársait a német fővárosba 
– jelentette be tegnapi, New York-i 
keltezésű közleményében az alapít-
vány az „egyre nyomasztóbb ma-
gyar politikai és jogi környezetre” 
hivatkozva. Azt írták, hogy a Nyílt 
Társadalom Alapítványok tovább-
ra is támogatni fogják a civil szerve-
zeteket Magyarországon az olyan 
fontos területeken, mint a művé-
szet és a kultúra, a sajtószabadság 
és az átláthatóság, valamint az ok-
tatás és egészségügyi ellátás bizto-
sítását illetően minden magyar ál-
lampolgár számára. Megjegyzik: a 
magyar kormány arra készül, hogy 
tovább korlátozza a civil szerveze-
tek munkáját „az úgynevezett Stop 
Soros törvénycsomag révén”. Frans 
Timmermans, az Európai Bizottság 
első alelnöke Twitter-üzenetben ar-
ról írt: „szenved a demokrácia” ott, 
ahol egy olyan civil társadalmi szer-
vezet, amely dinamikus és toleráns 
demokráciák kiépítését segíti, fe-
nyegetve érzi magát, és úgy ítéli 
meg, hogy már nem képes munká-
jának elvégzésére.

Áder bocsánatot kért

Áder János személyesen kért bo-
csánatot a református egyházi ve-
zetőktől az őket az Országgyűlés 
alakuló ülése után ért támadás mi-
att. A magyar köztársasági elnök 
tegnap a Dunamelléki Református 
Egyházkerület püspöki hivatalában 
kereste fel a református elöljárókat. 
Áder János úgy fogalmazott: mi-
vel egy hete hiába vár a bocsánat-
kérő nyilatkozatra, „ezért a maguk-
ról megfeledkezett és önmagukból 
kifordult tüntetők és az eddig hall-
gatásba burkolózó politikusok he-
lyett” megköveti Szenn Pétert, a 
Horvátországi Református Keresz-
tyén Kálvini Egyház püspökét, Hu-
szár Pált, a Magyarországi Refor-
mátus Egyház zsinatának világi el-
nökét és Gér Andrást, az egyház 
zsinati tanácsosát.

Odafigyelnek 
a határon túliakra
A határon túl élő magyar nem-
zeti közösségek érdekképvisele-
te továbbra is a magyar külpolitika 
egyik legfontosabb feladata marad, 
ahogyan eddig is az volt - jelentette 
ki a Külgazdasági és Külügyminisz-
térium élére jelölt miniszter az Or-
szággyűlés nemzeti összetartozás 
bizottságának ülésén Budapesten 
tegnap, kinevezése előtti meghall-
gatásán. Szijjártó Péter azt mond-
ta, a nemzeti egység megléte olyan 
erőforrás, amit nehéz lenne mással 
helyettesíteni. Minden nemzetközi 
nyomástól függetlenül kizárólag a 
magyar érdeket lesznek hajlandóak 
figyelembe venni. 

Nem enged Madrid

Megerősítette egységét Spanyol-
ország alkotmányos rendjének vé-
delme iránt Mariano Rajoy kon-
zervatív miniszterelnök és Pedro 
Sánchez, a legnagyobb ellenzéki 
erő, a Spanyol Szocialista Munkás-
párt (PSOE) főtitkára tegnap Mad-
ridban, egy nappal azután, hogy a 
barcelonai parlament Katalónia el-
nökévé választotta Quim Torra füg-
getlenségpárti politikust. Katalónia 
új elnöke kinyilvánította: Carles 
Puigdemont leváltott vezetőt tartja 
Katalónia legitim elnökének, és fá-
radhatatlan munkát ígért az önálló 
katalán köztársaságért.

Nem volt jogos, hogy Izrael palesz-
tin tüntetőkre lőtt hétfőn a Gázai öve-
zetben – így ítélte meg a történteket 
az ENSZ Emberi Jogi Hivatala teg-
nap közzétett nyilatkozatában a hat-
van ember életét követelő zavargások 
után. Rupert Colville ENSZ-szóvivő 
kifejtette, hogy életet kioltó fegyvere-
ket csakis emberölés vagy súlyos sé-
rülés megelőzése végett megengedett 
használni, márpedig az, hogy a pa-
lesztin tüntetők megpróbáltak átjut-

ni az övezet határán lévő kerítésen, 
vagy abban kárt tenni, nem elegen-
dő alap éles lőszer használatára elle-
nük. A szóvivő hozzátette, hogy a kö-
vek és a lángoló benzines palackok 
hajigálása miatt sem kerültek életve-
szélybe izraeli katonák, mivel jól vé-
dett állasaikba húzódhattak.

Németország kormánya azt java-
solta, hogy független vizsgálat derít-
se ki, mi történt pontosan a hétfői vér-
ontáskor, ugyanakkor azt hangoztat-

ta, hogy a Hamász radikális palesztin 
szervezetet terheli a felelősség, mivel 
visszaélt a tüntetés jogával és erősza-
kot szít. A brit kormány is vizsgála-
tot szorgalmaz, és higgadtságra int. 
A Gázai övezet határán történt hét-
fői összetűzésnek 60 halálos áldo-
zata van palesztin oldalon. Mintegy 
1200-an szenvedtek lőtt sebeket, kö-
zülük több mint száz személy állapo-
ta válságos vagy súlyos. Ugyancsak 
1200 körüli azok száma, akik más 

sérülésekkel, egyebek mellett be-
lélegzett könnygáz miatt szorulnak 
orvosi kezelésre. A 60. halálos áldo-
zat egy csecsemő, aki könnygáz be-
légzése miatt tegnap vesztette éle-
tét. Eközben Gilád Erdan izraeli bel-
biztonsági miniszter magánvélemé-
nye szerint a gázai tüntetések leállí-
tása érdekében fel kell újítani az öve-
zetet irányító, radikális, iszlamista 
Hamász szervezet vezetői ellen a lik-
vidálások politikáját.

Hét és fél éves letöltendő szabad-
ságvesztést kért Liviu Dragneára, 
a kormány fő erejét adó Szociálde-
mokrata Párt (PSD) elnökére az Or-
szágos Korrupcióellenes Ügyosz-
tály (DNA) ügyésze tegnap a politi-
kus ellen hivatali visszaélésre való 
felbujtás miatt zajló per utolsó tár-
gyalásán. Emellett okirat-hamisítás 
miatt további két és fél év szabadság-
vesztést kért a politikusra. Egyben 
azt is kérte, hogy legyen letöltendő a 
Dragneára korábban választási csa-
lás miatt felfüggesztve kirótt kétéves 
szabadságvesztés.

Esetükben ez a kiróható büntetés 
középértéke, a többi vádlott eseté-
ben a minimálisan kiróható bünte-
tést kérték. Az alapfokú ítélet május 
29-én várható. Dragnea – akit a bí-
róság előtt néhány kormányellenes 
tüntető várt – egyébként ismét ártat-

lannak vallotta magát. Arra a felve-
tésre, hogy elmarasztaló ítélet ese-
tén hajlandó-e közhasznú munkát 
végezni, közölte: már 20 éve a köz 
hasznára dolgozik.

Mint arról beszámoltunk, Liviu 
Dragneát a Teleorman Megyei Ta-
nács elnökeként hivatali visszaélés-
re való felbujtás és csalás miatt állí-
totta bíróság elé a DNA. Az ügyészek 
szerint Dragnea közbenjárt, hogy 
két személyt a megyei gyermekvé-
delmi igazgatóság alkalmazzon, ho-
lott tisztában volt vele, hogy valójá-
ban mindketten a PSD Teleorman 
megyei szervezeténél dolgoztak. A 
politikus és volt felesége, Bombonica 
Prodana ellen 2016 júliusában emelt 
vádat a DNA hivatali visszaélésre 
és okirat-hamisításra való felbuj-
tás miatt. A DNA szerint Prodana 
a Teleorman megyei gyermekvé-

delmi hatóság középvezetőjeként 
– a hatóság szintén meggyanúsí-
tott igazgatójával, Floarea Alesuval 
együtt, akire a Dragneáéval meg-
egyező hosszúságú büntetést kér-
tek – elnézte, hogy két beosztottja 
hosszú időn keresztül nem jár be a 
munkahelyére, így azok háborítat-
lanul felvették meg nem szolgált fi-
zetésüket. A kérdéses időszakban 
– 2006 és 2012 között – Dragnea volt 
a megyei közgyűlés elnöke. A DNA 
szerint utasította a gyermekvédel-
mi hatóság vezetőit az államkasz-
szának összesen 91 ezer lejes kárt 
okozó rendellenesség elkendőzé-
sére. A per egyik korábbi tárgyalá-
sán a Teleorman megyei gyermek-
jogvédelmi igazgatóságnál fiktíven 
alkalmazott Adriana Botorogeanu 
és Anisa-Niculina Stoica, valamint 
Gheorghe Nicușor, a hatóság osz-

tályvezetője egyaránt elismerte a 
DNA vádjait. Mindhárom vádlott 
kérte, hogy egyszerűsített eljárással 
tárgyalja ügyüket a bukaresti legfel-
sőbb bíróság, ami azt jelenti, hogy 
egyharmaddal csökkenhet a kiszab-
ható büntetésük. Liviu Dragnea ár-
tatlanságát hangoztatta, szerinte 
ugyanis a vád két-három hamis ál-
lításon alapszik. A DNA egyébként 
Bombonica Prodana esetében az el-
járás beszüntetését kérte, miután 
megtérítette az okozott kárt.

Mint ismeretes, Dragneát 2016-
ban egyszer már jogerősen elítél-
ték. Akkor az államfő leváltásáról 
szóló 2012-es népszavazáson elkö-
vetett választási csalás miatt két év 
felfüggesztett szabadságvesztés-
re ítélték.

B. l.

Hét és fél év börtönt kér Liviu Dragneára az ügyészség

ENSZ-intézmény bírálja Izraelt, amiért palesztinokat lőttek le

Államfői „dorgálás”. Johannis kiegyensúlyozott külpolitikát szeretne
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