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Mélyülő kormány–Johannis-vita
Mélyül a román külpolitikai irányvonal megszabása miatt a kormányol-
dal és Klaus Johannis államfő között kirobbant konfliktus, miután az ál-
lamfő bekérette Teodor Meleşcanu külügyminisztert, hogy számot adjon 
arról, Románia miért csatlakozott azon európai uniós tagállamokhoz – 
Magyarországhoz és Csehországhoz –,  amelyek megakadályozták, hogy 
az EU közös állásfoglalásban ítélje el az Egyesült Államokat izraeli nagy-
követségének Jeruzsálembe költöztetése miatt. Dragnea vasárnap este 
a România TV-nek nyilatkozva az alkotmányra hivatkozva állította azt, 
hogy az elnök nem követelheti kizárólag magának a külpolitikai dönté-
sek meghozatalát. Dragnea egyébként azt is kijelentette, hogy az állam-
fő kampányt indított a kormány és a miniszterelnök ellen megjegyezve: 
az elnök a kormány minden olyan kezdeményezését „szabotálja”, amely 
nem tetszik neki, ezzel pedig „aláássa” Romániát.

Vitatott pápalátogatás
Nem tartja valószínűnek Potyó Ferenc, a Gyulafehérvári Római Katoli-
kus Főegyházmegye általános helynöke, hogy Ferenc pápa jövő évben Ro-
mániába látogat. Potyó annak kapcsán nyilatkozott a Krónikának, hogy 
Viorica Dăncilă miniszterelnök pénteki, vatikáni látogatása után hatá-
rozottan kijelentette: a Szentatya magánkihallgatásán arról tájékoztat-
ta, hogy 2019-ben Romániába érkezik. Az általános helynök azt mondta: 
minden bizonnyal Klaus Johannis államfőnek van igaza, és félreértés tör-
tént. Ezt azzal indokolta, hogy a pápa rengeteg meghívást kap különbö-
ző országokba, és amikor kölcsönös megállapodás születik egy hivatalos 
látogatásról, az adott állam és a Vatikán illetékesei egyszerre, összehan-
goltan tesznek erről bejelentést, mindez „nem villámcsapásszerűen tör-
ténik”. Potyó Ferenc ugyanakkor hangsúlyozta: természetesen szeretet-
tel és tisztelettel fogadnák a Szentatyát, bármikor is látogatna az ország-
ba, de amíg a román állam nem biztosítja a kisebbség számára alapve-
tő jogait, addig szerinte „nem lehet méltó keretet biztosítani a pápalátoga-
táshoz”.  A több fórumon is elhangzott kétkedő reakciók ellenére Viorica 
Dăncilă miniszterelnök továbbra is kitart amellett, hogy ígéretet kapott 
Ferenc pápától a jövő évi látogatásra.

Felmentették a volt talárost
A bukaresti legfelsőbb bíróság első fokon felmentette Toni Greblă volt al-
kotmánybírót és szenátort, akit egyebek mellett befolyással való üzérke-
déssel vádolt meg a korrupcióellenes ügyészség. Az ügy további érintett-
jeit, üzletembereket is felmentettek. Greblă ellen 2015 januárjában indí-
tott eljárást az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA), majd emiatt 
februárban lemondott a taláros testületben betöltött tisztségéről. A vád-
hatóság szerint 2010 óta szenátorként különböző formában többször ke-
nőpénzt fogadott el üzletemberektől, akiknek cserébe közbenjárását ígér-
te azért, hogy vállalataik állami megrendelésekhez jussanak. Greblát az-
zal is vádolták, hogy alkotmánybírói tisztségével összeegyeztethetetlen 
kereskedelmi tevékenységet folytatott, de bűnszövetkezet létrehozása és 
hamis nyilatkozattétel miatt is magyarázatot kellett adnia.

„Büntetőügyesek” nélküli politikumot!
Bukarestben több ezer tüntető vonult szombaton este a kormány épülete 
elé és a korrupt politikusok lemondását követelte. Sokan vonultak utcára 
több erdélyi nagyvárosban is. Az akciót a bukaresti kormány igazságszol-
gáltatási reformja ellen tiltakozó civilszervezetek már több mint egy hó-
napja meghirdették a közösségi médiában. A román média becslése sze-
rint mintegy 5 ezer ember gyűlt össze. A tiltakozás incidensek nélkül zaj-
lott le, a megmozdulás elején kisebb dulakodás alakult ki a csendőrök és a 
tiltakozók között, de a kedélyek csillapodtak. A News hírügynökség tájé-
koztatása szerint a karhatalom hat személyt előállított, és összesen 9100 
lejes bírsággal sújtotta őket közrendháborításért, valamint azért, mert a 
csendőrök felszólítása ellenére nem voltak hajlandóak elhagyni a hely-
színt. A tiltakozók nem értenek egyet a kormány által beterjesztett igaz-
ságügyi reformmal, az erről szóló három jogszabály jelenleg az alkot-
mánybíróságnál van, miután Klaus Johannis ismét elküldte a taláros tes-
tülethez. A tüntetők a büntető törvénykönyv tervezett módosításával sem 
értenek egyet, amelynek vitája jelenleg a parlamentben zajlik. A résztve-
vők a tiszta közélet mellett foglaltak állást és azt követelték, hogy a bün-
tetőjogi ügyekben érintett politikusok mondjanak le.

Amerikai nagykövetség Jeruzsálemben

A Gázai-övezet határán zajló, több tucat palesztin áldozatot követelő ösz-
szecsapások árnyékában tartották meg hétfőn Jeruzsálemben az Egye-
sült Államok izraeli nagykövetségének hivatalos átköltöztetési ünnep-
ségét. Az Izrael állam létrejöttének 70. évfordulójára időzített ceremóni-
át David Friedman nagykövet nyitotta meg, aki kijelentette: beváltják az 
amerikai népnek tett ígéretet, és elismerik Izrael azon jogát, hogy meg-
válassza a saját fővárosát. Donald Trump amerikai elnök videóüzenetben 
köszöntötte a résztvevőket, korábban pedig Twitter-oldalán azt írta: nagy 
nap ez Izrael számára. Az új követség felavatása egyelőre lényegében az 
eddigi jeruzsálemi, vízumügyekért felelős konzulátusi épület új státusba 
helyezését jelenti az Arnona lakónegyedben, amíg várhatóan hat év alatt 
elkészül az új, amerikai nagykövetséghez méltó épületegyüttes. Moszk-
va és Ankara bírálta a nagykövetség elköltöztetését. Oroszország attól 
tart, hogy feszültség növekedéséhez vezethet a térségben. Recep Tayyip 
Erdogan török elnök Londonban arról beszélt: az Egyesült Államok elve-
szítette jogát arra, hogy közvetítő szerepet játsszon a közel-keleti konf-
liktusban azzal a döntésével, hogy Jeruzsálembe helyezi át izraeli nagy-
követségét. A nagykövetség megnyitását megelőzően, illetve azzal párhu-
zamosan összecsapások történtek palesztin tüntetők és izraeli katonák 
között a Gázai-övezet határán, és a palesztin vörös félhold tájékoztatása 
szerint legalább negyvenegy tüntetőt lőttek le izraeli katonák. Az izraeli 
média 918 palesztin sebesültről tud.

Jön a Stop Soros törvénycsomag
Amint megalakul az új magyar kormány, azonnal benyújtja az Ország-
gyűlés elé a Stop Soros törvénycsomag és az alkotmánymódosítás terve-
zetét – mondta Orbán Viktor kormányfő.  A magyar miniszterelnök Varsó-
ban tett hivatalos látogatása alkalmával kérdésre elmondta: a Stop Soros 
törvénycsomag volt a választás egyik legfontosabb kérdése, ennek meg-
valósítását vállalták, a magyar emberek erre szavaztak. „Amit mi vállal-
tunk, azt teljesíteni is fogjuk” – jelentette ki. Közölte: már a múlt hét végén 
végeztek szakmai munkát a miniszterekkel, és összeállították az alkot-
mánymódosítás és a Stop Soros törvénycsomag tartalmi elemeit.

Katalán elnökké választották Quim Torrát 
Katalónia elnökévé választotta a függetlenségpárti Quim Torrát a barcelo-
nai parlament. Az Együtt Katalóniáért (Junts pel Catalunya) párt jelöltjére 
66 képviselő szavazott igennel, 65 nemmel, és négyen tartózkodtak a név 
szerinti nyilvános voksolásnál. Az 55 éves politikus a szavazás második 
körében egyszerű többséggel nyerte el az elnökséget, miután a szombati 
első szavazáson nem kapta meg a 135 tagú parlament abszolút többségé-
nek, azaz 68 képviselőnek a támogatását.

Amerikaiakat engedett el Phenjan
Megérkeztek az Egyesült Államokba helyi idő szerint múlt csütörtök haj-
nalban azok az amerikaiak, akiket Észak-Korea engedett szabadon elő-
ző nap. Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump szemé-
lyesen köszöntötte őket az Andrews katonai támaszponton, Washington 
mellett. „Igazán különleges éjszaka ez e három, valóban nagyszerű em-
ber számára” – fogalmazott Trump a jelenlévő újságíróknak. De legbüsz-
kébb arra lesz – tette hozzá – ha sikerül elérni, hogy az egész Koreai-fél-
sziget atomfegyvermentes legyen. Trump és Kim Dzsong Un észak-kore-
ai vezető Szingapúrban találkozik június 12-én.

Újabb merényletekre figyelmeztetnek
A nyugati elhárító szolgálatok megítélése szerint Európában az eddigi-
eknél összetettebb, pusztító merényletekre készülhet az Iszlám Állam 
dzsihadista terrorszervezet, miután jórészt kiszorult közel-keleti terüle-
teiről – mondta hétfőn a brit elhárítás (MI5) vezetője. Andrew Parker sze-
rint a londoni Westminster hídon tavaly márciusban elkövetett gázolásos 
és késeléses merénylet óta a brit elhárító szolgálatok tizenkét nagy-bri-
tanniai merényletterv végrehajtását akadályozták meg. Parker szerint 
jóllehet az Iszlám Államot sikerült szinte teljesen kiszorítani szíriai és 
iraki fészkeiből, a szervezet igyekszik átcsoportosítani tevékenységét, és 
a vele szembeni fellépéshez még évekig tartó folyamatos nemzetközi biz-
tonsági együttműködésre lesz szükség. Múlt héten egy csecsenföldi szár-
mazású párizsi terrorista négy embert késelt meg a francia fővárosban, 
az egyik áldozat belehalt sérüléseibe.
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