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Megállapodást írt alá az 
észak-koreai atomarze-
nál felszámolásáról és 

az Egyesült Államok által nyúj-
tott biztonsági garanciákról Do-
nald Trump amerikai elnök és 
Kim Dzsong Un észak-koreai ve-
zető tegnapi, történelmi talál-
kozóján a szingapúri Sentosa 
szigetén. Ezt megelőzően négy-
szemközti tárgyalást is folytat-
tak. Trump kijelentette a média 
előtt, hogy a négyszemközti ta-
lálkozó „nagyon jól” sikerült Kim 
Dzsong Unnal, és kiváló kapcso-
lat alakult ki közöttük, együtt 
meg fognak oldani „egy nagy 
problémát, egy nagy dilemmát”. 
Trump és Kim kézfogással indí-
tották el a megbeszélést a város-
állam Sentosa szigetén található 
szállodában. A kézfogás 12 má-
sodpercig tartott.

Ezt követően körülbelül 40 per-
cig tárgyaltak négyszemközt, ki-
zárólag tolmácsok társaságában. 
Ezután Trump tárgyalópartne-
rével a Capella szálloda hosszú 
teraszán sétált végig, és nyilat-
kozott röviden a sajtónak. Majd 
elkezdődött egy szélesebb körű 
tárgyalás, amelyen már tanács-
adók is részt vettek.

Amerikai részről John Kelly, 
az elnöki kabinet vezetője, Mike 
Pompeo külügyminiszter és John 
Bolton, az elnök nemzetbizton-
sági tanácsadója volt jelen. Kim 
Dzsong Un delegációjában Kim 
Jong Csol, az észak-koreai ál-

lampárt központi bizottságának 
alelnöke, Ri Szu Jong, a párt alel-
nöke és Ri Jong Ho külügyminisz-
ter kapott helyet.

Hírügynökségi gyorselemzé-
sek szerint Trump a két tár-
gyalás közti megjegyzésével az 
észak-koreai atomprogram fel-
számolására utalt. „Sikerülni fog. 
Meg fogjuk csinálni” – fogalma-
zott Trump, de részleteket nem 
közölt a tárgyalásról.

Az amerikai fél a nukleáris le-
szerelés témakörét tartja a tár-
gyalások legfontosabb elemének.

Helyi források szerint az 
észak-koreai vezető egyebek kö-
zött azt mondta, hogy a közös 
munka nem lesz egyszerű, de 
mindkét fél eltökélt abban, hogy 
folytatják.

Kim: jelentős változás jön

Trump a csúcstalálkozó után 
bejelentette: „nagyon gyorsan 
megkezdődik” az atommente-
sítési folyamat Észak-Koreá-
ban. Az amerikai elnök azt is 
közölte, biztos, hogy meghív-

ja Kim Dzsong Unt a washingto-
ni Fehér Házba. Az észak-koreai 
vezető a maga részéről a talál-
kozójukon elért haladásról szó-
ló dokumentum aláírásakor azt 
mondta, „a világ jelentős válto-
zást fog tapasztalni”, ő és Trump 
úgy döntött, hogy „maguk mögött 
hagyják a múltat”. A dokumen-
tumot Trump „meglehetősen át-
fogónak” nevezte, de mást nem 
mondott róla.

Az amerikai elnök még any-
nyit mondott, hogy „nagyon sok-
szor fog még találkozni” Kimmel, 

és – mint fogalmazott – teljesen 
biztos, hogy meghívja őt a wa-
shingtoni Fehér Házba.

Trump: Kim „nagyon tehetséges”

Trump „nagyon tehetséges 
embernek” nevezte Kimet, „aki 
nagyon szereti a hazáját”. Kije-
lentette, hogy „nagyon különle-
ges kötelék” jött létre közte és 
Kim között, és az Egyesült Álla-
mok kapcsolata Észak-Koreával 
az eddigiekhez képest nagyon 
más lesz.

„Ez nagyon erős benyomást 
tesz az emberekre, nagyon bol-
dogok lesznek, és mi orvosolni 
fogjuk a világ egy nagyon veszé-
lyes problémáját” – tette hozzá 
Trump.

A találkozót követő sajtótá-
jékoztatóján Trump arról be-
szélt, az Egyesült Államok kész 
új alapokra helyezni kapcsola-
tát Észak-Koreával. A sajtóérte-
kezlet kezdete előtt a helyszínen 
lévő újságíróknak bemutattak 
egy videót, amely előzetes volt a 
Trump által Kim Dzsong Unnak 
átadott filmből. Ezen harci re-
pülőgépek és tüzérség látható, 
mondván, a kapcsolatoknak csak 
két eredménye lehet. Az egyik 
változatban előrelépnek, a má-
sodikban hátra. Kim Dzsong Un 
beleegyezett egy nagyobb rakéta-
kísérleti telep lerombolásába és 
megegyeztek, hogy véget vetnek 
az amerikai-dél-koreai hadgya-
korlatoknak – számolt be Trump. 
Szó volt emberi jogi kérdésekről, 
és arról is, hogy Kim elfogadta 
meghívását a Fehér Házba, Wa-
shingtonba.

Hírügynökségek már eleve át-
törésnek tartják, hogy létrejött 
az első, és ezért történelminek 
mondható amerikai-észak-koreai 
csúcstalálkozó, amely egy diplo-
máciai folyamatnak csak a kez-
detét jelenti.

A Reuters szerint ez tartós vál-
tozást hozhat az északkelet-ázsi-
ai térség biztonsági helyzetében, 
ugyanúgy, ahogy Richard Nixon 
néhai amerikai elnök 1972-es pe-
kingi látogatása is átalakuláshoz 
vezetett Kínában. 
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Phenjan a nukleáris leszerelésre, Washington a biztonság szavatolására tett ígéretet

Trump és Kim elkezdte a bizalomépítést

A teljes atomfegyver-mentesítésről állapodott meg Kim és Trump Szingapúrban

Észak-Korea felszámol-

ja nukleáris arzenálját, 

míg az Egyesült Álla-

mok szavatolja az or-

szág biztonságát – erről 

írt alá megállapodást 

tegnap Szingapúrban 

Donald Trump amerikai 

elnök és Kim Dzsong Un 

észak-koreai vezető.

Az alkotmánybíróság ítélete, 
amelynek értelmében az államfő az 
igazságügy-miniszter javaslatára 
köteles leváltani a korrupcióellenes 
ügyészség vezetőjét, a kormányzó 
Szociáldemokrata Párt (PSD) azon 
politikájába illeszkedik, amellyel 
csökkenteni kívánják az övéktől el-
térő véleményen levő államfő hatás-
köreit – jelentette ki tegnap Klaus 
Johannis államfő.

Több új kérdést is felvet

Közölte, elolvasta ugyan az al-
kotmánybíróság 133 oldalas in-

doklását, azonban ahhoz, hogy 
teljesen megértse, „még van 
olvasnivaló” rajta. Az állam-
fő szerint ugyanis az indoklás 
– amellett, hogy bizonyos dolgo-
kat tisztáz – számos kérdést is 
fölvet. Kijelentette, álláspontja 
szerint szükséges a korrupció-
ellenes harc folytatása. Johannis 
úgy vélte, az alkotmánybírósági 
indoklás nyomán fölmerül a kér-
dés, mi az ügyészek jogállása, 
függetlennek minősülnek még, 
vagy az igazságügy-miniszter 
alárendeltjeivé válnak? Úgy vél-
te, a döntés nyomán létrejött a 

„szuper igazságügy-miniszter” 
intézménye, aki utasításokat ad-
hat az államfőnek anélkül, hogy 
figyelembe kéne vennie a DNA-
főügyész menesztését ellenző 
Legfelsőbb Igazságügyi Tanács 
(CSM) állásfoglalását. Ennek 
nyomán a bírák és ügyészek te-
vékenységét felügyelő CSM sze-
repe is kérdőjelessé vált. Az 
államfő szerint nyílt vita szük-
séges ahhoz, hogy válaszok szü-
lessenek ezekre a kérdésekre, 
amely végül akár népszavazás-
ba is torkollhat. „Széles körű vi-
ta szükséges, és végül a népnek 

véleményt kell nyilvánítania” – 
mondta.

Johannis: nincs párhuzamos állam

Közölte, mérlegelési időre van 
még szüksége, amíg eldönti, mit 
lépjen az ügyben. Megjegyezte, 
semmi ok sincs arra, hogy felfüg-
gesszék a tisztségéből, ugyanak-
kor az alkotmánybírósági ítélet 
kapcsán hozzátette, nem lehet 
„automatikusan” gyakorlatba ül-
tetni mindent, mert az állam nem 
támaszkodhat „alap nélküli for-
mákra”. Leszögezte, a korrupció-

ellenes harcnak folytatódnia kell, 
az ügyészeknek függetlennek kell 
lenniük, és nem létezhet olyan 
szuperminiszter, aki diktálhat az 
államfőnek. „Romániában nincs 
párhuzamos állam, ez a PSD-sek 
kitalációja. Romániában egyetlen 
állam van, amelyet én képvise-
lek. A többi mese, amellyel a PSD 
megpróbálja igazolni a törekvése-
it” – mondta Johannis, arra utalva, 
hogy álláspontja szerint a kor-
mánypárt megpróbálja az irányí-
tása alá vonni az igazságügyet.
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Johannis: egy miniszter nem diktálhat az államfőnek
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