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Az Európai Bizottság szerint nem történhet visszalépés az igazságügyi reform terén

Brüsszeli figyelmeztetés Bukarestnek
Az EB elnöke arra figyel-

meztette Brüsszelben 

Viorica Dăncilă román mi-

niszterelnököt, hogy fon-

tos megőrizni az igazság-

ügy reformja és a korrup-

cióellenes küzdelem terén 

elért eredményeket.

Kulcsfontosságú, hogy Románi-
ában ne történjen visszalépés 
a korrupcióellenes harc és az 

igazságügyi reformok terén – szögez-
te le Jean-Claude Juncker, az Európai 
Bizottság (EB) elnöke, miután kedden 
délután Brüsszelben tárgyalt Viorica 
Dăncilă román miniszterelnökkel. A 
találkozón jelen volt az EB első alel-
nöke, Frans Timmermans és Corina 
Creţu régiófejlesztésért felelős uni-
ós biztos is. Christian Wigand, az EB 
szóvivője elmondta: a megbeszélések 
középpontjában az Európai Unió so-
ros elnökségére való felkészülés állt, 
mivel a jövő év első felében Románia 
tölti majd be ezt a tisztséget. Emellett 
az EU költségvetési javaslata is szóba 
került a strukturális alapok felhasz-
nálása és a gazdaságpolitikai kérdé-
sek mellett. A szóvivő kiemelte: szó 
esett a korrupcióellenes harc és az 
igazságügyi reform nyomon követé-

sét szolgáló Együttműködési és Meg-
figyelési Mechanizmusról (CVM) is.

„Juncker elnök aláhúzta: a bizott-
ság képviselői továbbra is figyelem-
mel követik a romániai fejleménye-
ket, és nyomatékosította: kulcsfon-
tosságú, hogy Romániában ne tör-
ténjen visszalépés az elért fejlődés 
terén. Juncker elnök arra ösztönöz-
te a miniszterelnököt, hogy tegyen 
lépéseket a normális politikai pár-
beszédhez való visszatérés érdeké-
ben, különös tekintettel a soros uni-
ós elnökség betöltésére” – mutatott 
rá a szóvivő.

Mint ismeretes, az Európai Bi-
zottság több ízben is figyelmeztet-

te Romániát, hogy következményei 
lehetnek az igazságügyi törvények 
módosításának és a korrupcióelle-
nes ügyészséggel kapcsolatos kor-
mányzati hozzáállásnak. Juncker és 
Timmermans is elégedetten nyilat-
kozott a korrupcióellenes ügyészség 
tevékenységéről, és védelmébe vette 
az igazságszolgáltatást.

A büntető törvénykönyv módosítá-
sa kapcsán az EB múlt héten leszö-
gezte: növekvő aggodalommal figyeli 
a folyamatot, és amennyiben indokolt 
lesz, nem habozik fellépni az uniós 
alapszerződések védelmében.

A kormány közleményében ugyan-
akkor egy szó sem található ezekről 

a témákról. A találkozó után kiadott 
kommüniké semmitmondó, papír-
ízű diplomáciai nyelvezetben tudat-
ja, hogy a megbeszélésen a minisz-
terelnök ismertette az igazságügyi 
reformokat, és kijelentette: a CVM le-
zárása továbbra is fontos célkitűzése 
a kormánynak. Frans Timmermans 
ugyanakkor épp múlt héten szögez-
te le: nem teljesülnek az ország uniós 
megfigyelése lezárásának feltételei.

Viorica Dăncilă miniszterelnök es-
te interjút adott az Antena 3 hírcsa-
tornának, amelyben érdemi elemek-
ről is beszámolt. Eszerint Juncker 
és Timmermans elégedetlenségének 
adott hangot a romániai politikai har-
cok miatt, és leszögezték: az ellen-
téteknek nincs keresnivalójuk azon 
időszak alatt, amíg Románia tölti be 
az EU elnöki tisztségét.

A miniszterelnök állítása szerint 
a megbeszélésen szóba sem került 
Laura Codruţa Kövesi korrupcióel-
lenes főügyész leváltásának témája. 
Szóba került viszont az a feljelentés, 
amelyet Ludovic Orban, az ellenzé-
ki Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnö-
ke tett Dăncilă és Liviu Dragnea szo-
ciáldemokrata pártelnök ellen haza-
árulás miatt az izraeli román nagy-
követség Jeruzsálembe való áthe-
lyezése miatt. Dăncilă szerint mind 
Juncker, mind Timmermans csodál-
kozásának adott hangot, hogy egy 
diplomáciai lépés kapcsán merülhe-
tett fel a hazaárulás gyanúja.

Balogh levente

Kétezer óvoda újul meg

Mintegy kétezer óvoda újul meg 
vagy épül a Kárpát-medencében 
„gyermekeink számára” – mond-
ta a budapesti Miniszterelnök-
ség államtitkára szerdán Pécsen, a 
2014-ben indult, 2022-ig tartó óvo-
dafejlesztési programra utalva. Sol-
tész Miklós a pécsi katolikus egy-
házmegye fenntartásában működő 
Szent Mór Óvoda új, mintegy 800 
millió forintos beruházással felépü-
lő épületének alapkőletételi ünnep-
ségén közölte: a fejlesztések több 
mint százezer gyermeket érinte-
nek, ami „óriási nagy szám”. Ismer-
tetése szerint a beruházások nyo-
mán mintegy ezer állami, önkor-
mányzati, illetve ötszáz-ötszáz ha-
táron túli és egyházi nevelési intéz-
mény újul meg vagy épül fel. „Kö-
telességünk és felelősségünk (...), 
hogy a nemzetet szerető, becsülő 
és a családokat erősítő gyermeke-
ket adjunk tovább a következő évti-
zedeknek” – hangoztatta.

Házkutatás egy 
szélsőséges ukránnál
Házkutatást tartottak kedden 
Szerhij Mazurnak, a C14 (Szics) 
szélsőséges ukrán nacionalis-
ta szervezet koordinátorának Ki-
jev környéki otthonában, az akció 
összefüggésben állt a romák elle-
ni egyik támadás ügyével. A rend-
őrök Mazurt tájékoztatták arról, 
hogy garázdasággal gyanúsítják. 
Az UNIAN hírügynökség a közös-
ségi oldalon közzétett egyik videón 
elhangzottakra hivatkozva azt je-
lentette, hogy a férfit a rendőrök a 
még tavasszal Kijevben történt ro-
matábor elleni támadás miatt „vet-
ték elő”. Idén többször hajtottak 
végre Ukrajnában szélsőséges na-
cionalista és neonáci szervezetek 
ideiglenes roma táborhelyek elle-
ni pogromokat. Június 23-án éjjel 
Lembergben magyar ajkú kárpátal-
jai romák átmeneti táborát támad-
ták meg késekkel felfegyverkezett, 
maszkos, 16-17 éves neonácik.

Gyógyulóban  
a megmérgezett brit
Már nincs válságos állapotban az a 
brit férfi, akit június utolsó napján 
szállítottak súlyos mérgezéses tü-
netekkel élettársával együtt a dél-
nyugat-angliai Salisbury kórházá-
ba. A 45 éves Charlie Rowley-val 
a nyomozók beszélni is tudtak. 
Rowley élettársa, a 44 éves, három-
gyermekes Dawn Sturgess vasár-
nap este a kórházban meghalt. A 
kórház tegnapi tájékoztatása sze-
rint Charlie Rowley állapota súlyos, 
de stabil, és bár felépülése „még 
odébb van”, az eddig bekövetkezett 
javulás derűlátásra ad okot.

Orosz diplomatákat 
utasít ki Görögország
Orosz diplomatákat utasított ki 
Görögország. A görög hatóságok 
nem kommentálták az értesülést. 
A görög külügyminisztérium el-
utasította, hogy reagáljon a hír-
re, és az athéni orosz nagykövet-
ség sem volt elérhető az ügyben. 
A Kathimerini cikke szerint Athén 
azt követően cselekedett, hogy ér-
zékelte: orosz diplomaták meg-
próbálták aláásni a Görögország 
és Macedónia között az utóbbi új 
hivatalos elnevezéséről a múlt hó-
napban megszületett megállapo-
dást, amelynek értelmében a bal-
káni országot ezentúl Észak-Ma-
cedóniának nevezik. Az orosz kül-
ügyminisztérium közölte, hogy a 
görög lépésre hasonló mértékben 
válaszol.

Feszültség és bírálatok a NATO brüsszeli csúcstalálkozóján

A legfőbb ügyészségen folytatja a DNA éléről leváltott Kövesi

Feszült hangulatban kezdődött el 
tegnap Brüsszelben a NATO-tag-
államok kétnapos csúcstalálkozó-
ja. Donald Trump amerikai elnök a 
csúcs előtt a német kormányt bírál-
ta az Északi Áramlat-2 orosz gáz-
vezeték tervezett kiépítése miatt, 
mondván, hogy Németország „túsza” 
Oroszországnak.

Rövid sajtónyilatkozatában Trump 
a földgázvezetékkel kapcsolatban 
úgy vélekedett, hogy Németországot 
„teljes mértékben Oroszország irá-
nyítja”, miután az energia 60-70 szá-
zalékát Moszkva biztosítja számára. 
Az amerikai elnök „rendkívül hely-
telennek” nevezte, hogy miközben 
országa óriási összegeket költ Euró-
pa védelmére, Németország „hatal-
mas olaj- és gázüzletet köt Oroszor-
szággal és dollármilliárdokat fizet 

évente”. „Megszabadultak a szén- 
és atomerőműveiktől, a kőolaj és a 
földgáz nagy részét pedig Orosz-
országból szerzik be. Szerintem a 
NATO-nak ezzel foglalkoznia kell” 
– mondta. Trump emellett ismétel-
ten a védelmi költségvetésük növe-
lésére szólította fel az észak-atlan-
ti szervezet európai tagjait. „Ezek-
nek az országoknak többet kell köl-
teniük, mégpedig nem tíz év múlva, 
hanem sürgősen. Németország gaz-
dag ország, mégis mindössze arról 
beszél, hogy 2030-ra kissé megeme-
li a védelmi kiadásaikat. Nos szerin-
tem ezt gond nélkül meg tudnák ten-
ni azonnali hatállyal, akár már hol-
nap” – fogalmazott.

Angela Merkel német kancellár 
minderre úgy reagált: Németország 
független ország, amely független 

politikát folytat és független dönté-
seket hoz.  Merkel hangsúlyozta, fi-
atalkorából jól emlékszik azokra az 
időkre, amikor Németország egy ré-
sze a Szovjetunió ellenőrzése alatt 
állt. „Nagyon örülök annak, hogy 
mára Németország békében egye-
sült egységes országot alkot” – fo-
galmazott. Közölte, Németország is 
a védelmi kiadások növelése mellett 
döntött, amelynek értelmében 2024-
re 80 százalékkal fog többet szán-
ni erre a területre, mint tíz évvel ko-
rábban.

Szakértők rámutattak, hogy az 
Északi Áramlat-2 támadásával Do-
nald Trump veszélyes kapcsolatot te-
remtett a védelmi ügyek és a gazda-
sági kérdések között, miközben Jens 
Stoltenberg, a NATO főtitkára azon 
dolgozik, hogy a katonai szövetség 

egységének megőrzése érdekében 
külön kezeljék az egyéb témákat, pél-
dául az Egyesült Államok és az Euró-
pai Unió kereskedelmi vitáját.

Stoltenberg erre reagálva kiemelte, 
hogy Trump felszólításainak már lát-
szik a hatása, a NATO tagállamai je-
lentősen növelték katonai költsége-
iket, és további emelések várhatók.

A szövetségesek 2014-ben vállal-
ták, hogy tíz éven belül bruttó hazai 
termékük (GDP) közel 2 százalékára 
emelik védelmi kiadásaikat, de ezt a 
szintet akkor mindössze három or-
szág – az Egyesült Államok, Nagy-
Britannia és Görögország – érte el. 
Idén ez a szám nyolcra fog nőni Észt-
országgal, Lengyelországgal, Lettor-
szággal, Litvániával és Romániával.

 
hírösszefoglaló

A legfőbb ügyészség képzési és el-
lenőrzési osztályán dolgozik tovább 
Laura Codruţa Kövesi, az Orszá-
gos Korrupcióellenes Ügyosztály 

(DNA) hétfőn leváltott főügyésze. Er-
ről Augustin Lazăr legfőbb ügyész 
döntött tegnap délután. Kövesi felada-
ta a 2016 és 2020 közötti időszakra ki-

dolgozott korrupcióellenes stratégia 
gyakorlatba ültetése lesz a legfőbb 
ügyészségen belül, valamint a kor-
rupcióellenes stratégia naprakésszé 
tétele. A döntés csupán néhány órával 
azt követően született, hogy délelőtt 
a bírák és ügyészek szakmai tevé-
kenységét felügyelő Legfelsőbb Igaz-
ságszolgáltatási Tanács (CSM) ügyé-
szi részlege még úgy döntött: Kövesi 
a Szervezettbűnözés- és Terrorel-
lenes Ügyosztály (DIICOT) nagy-
szebeni kirendeltségénél egyszerű 
ügyészként folytathatja pályafutá-
sát. Kövesi 2006-ig, a legfőbb ügyész-
szé való kinevezéséig a nagyszebeni 
DIICOT-nál tevékenykedett. Az ülést 
megelőzően Augustin Lazăr legfőbb 
ügyész méltatta Kövesit, mondván: 
magas szintű tapasztalatra tett szert 

a DNA-nál. Délután aztán – mintegy 
tudása elismeréseként – ki is nevezte 
a legfőbb ügyészség képzési és ellen-
őrző szolgálatához A legfőbb ügyész 
arról is beszélt: az ügyészek aggód-
nak a Kövesi menesztése nyomán 
előállt helyzet miatt. Hozzátette: böl-
csességre van szükség a köztisztsé-
gek betöltői részéről, hogy bebizo-
nyítsák: céljuk nem a DNA fölötti el-
lenőrzés megszerzése volt. Eközben 
a CSM igazságügyi felügyelete be-
jelentette: hivatalból fegyelmi vizs-
gálatot indított Kövesi ellen, mivel a 
DNA még idén februárban egy közle-
ményben olyan ügyekről adott ki in-
formációkat, amelyekben még zajlott 
a nyomozás. 

B. l.

Irányt mutattak. Timmermans, Dăncilă és Juncker a brüsszeli találkozón

Johannis magyarázza a bizonyítványát

A korrupcióellenes harcnak folytatódnia kell – jelentette ki tegnap Klaus 
Johannis államfő, aki először szólalt meg Kövesi hétfői leváltása óta, ame-
lyet amúgy nem is ő maga, hanem az elnöki hivatal szóvivője jelentett be. 
A NATO brüsszeli csúcstalálkozójára érkező elnök kijelentette: tiszteletben 
tartja a jogállamot és az alkotmányt, célja a jogállamiság megszilárdítá-
sa, ezért az állam első embereként elsőként kell tiszteletben tartania az al-
kotmánybíróság ítéleteit is, emiatt tett eleget a Kövesi leváltására vonatko-
zó ítéletnek. „Ha valaki most amiatt örülne, mert lelassul a korrupcióelle-
nes harc, nos erről szó sincs. A korrupcióellenes harcnak folytatódnia kell. 
A DNA profikból álló testület, tovább kell haladnia, és tovább is halad tel-
jes erejéből” – szögezte le Johannis, hozzátéve: nem változott álláspontja a 
DNA-ról és Kövesiről, szerinte jól végezték a dolgukat.

forrás: gov.ro




