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A jogállamiság romániai helyzetéről vitázik és fogad el határozatot októberben az EP

Bukarest is terítékre kerül
Lemondatnák
Dragneát?
Hajlandó lenne lemondani a párt-
elnöki tisztségről Liviu Dragnea, 
a kormány fő erejét adó Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) elnöke, 
amennyiben alakulata ezt kéri tőle 
– állította csütörtökön este a Digi 
24 hírcsatorna PSD-s forrásokra 
hivatkozva. Mindez annak nyomán 
derült ki, hogy a párt legalább 33 
területi vezetője közös levélben 
követelte a több büntetőügyben 
is érintett politikus lemondását a 
PSD és a képviselőház élőről.

Számonkért 
kisebbségügy
Az Európai Bizottság (EB) elnöké-
hez intézett nyílt levélben fejezték 
ki csalódottságukat Kárpát-me-
dencei magyar európai parlamenti 
(EP) képviselők, hogy évértékelő 
beszédében Jean-Claude Juncker 
ezúttal sem tett említést az ős-
honos nemzeti kisebbségekről és 
nyelvi közösségekről. A levél aláírói 
– Winkler Gyula és Sógor Csaba 
erdélyi, illetve Csáky Pál felvidéki 
EP-képviselő – elítélik, hogy az EB 
intézményrendszere nem foglalko-
zik a több mint egymillió aláírás-
sal támogatott Minority SafePack 
kisebbségvédelmi kezdeményezés-
ben megfogalmazott javaslatokkal.

„Látogatóban”
a Velencei Bizottság
A büntető törvénykönyveket módo-
sító törvénytervezetekről egyez-
tetett csütörtökön Tudorel Toader 
igazságügy-miniszter a Velencei 
Bizottság küldöttségével. A kül-
döttség csütörtökön és pénteken 
Romániában tartózkodik, hogy elő-
készítsen egy véleményezést a mó-
dosításokkal kapcsolatban. Toader 
csütörtökön kijelentette: a Legfel-
sőbb Igazságszolgáltatási Tanács 
(CSM) véleménye a Korrupcióel-
lenes Ügyészség (DNA) főügyész-
jelöltjéről konzultatív jellegű, és 
semmilyen formában nem akadá-
lyozhatja a kinevezést. A bizottság 
küldöttségét Klaus Johannis állam-
fő is fogadta, aki szerint az igaz-
ságügyi módosítások felborítják az 
igazságügyi rendszer egyensúlyát, 
egyesek pedig a büntetőügyes poli-
tikusoknak kedveznek.

Moszkva fejleszti 
fegyveres erőit
Oroszország tovább fogja fej-
leszteni fegyveres erőit nemzeti 
érdekeinek védelmében – jelentet-
te ki Vlagyimir Putyin orosz elnök 
csütörtökön, miután megtekin-
tette a Vosztok 2018 hadgyakorlat 
„legaktívabb” szakaszát a Bajkálon 
túli Cugol gyakorlótéren. „A haza-
fias kötelességünk, hogy készek 
legyünk megvédeni országunk szu-
verenitását, biztonságát és nemzeti 
érdekeit, valamint, ha arra szükség 
lesz, támogassuk szövetségesein-
ket” – mondta Putyin.

Tömegbe hajtott
egy autó Kínában
Tizenegy ember meghalt, és negy-
vennégyen megsérültek szerdán an-
nak nyomán, hogy egy autó hajtott a 
dél-kínai Hengjanghoz tartozó Misui 
település egyik terén a tömegbe. A 
terepjárót vezető férfi több járókelőt 
is elütött, majd a járműből kiszállva  
késsel támadt az emberekre. A ha-
tóságok őrizetbe vették a büntetett 
előéletű sofőrt. Az 50-es évei köze-
pén járó férfit korábban a kábító-
szer-kereskedelem, illetve gyújtoga-
tás vádjával többször elítélték.

A jogállamiság romániai 

helyzetét is megvitatja az 

EP az igazságszolgáltatás 

körüli botrányok miatt. 

Az uniós törvényhozás 

októberben vitatkozik, 

illetve szavaz az erről 

szóló határozatról.

A magyarországi után a jogálla-
miság romániai helyzetével is 
foglalkozik az Európai Parla-

ment: csütörtökön az EP frakcióveze-
tői megszavazták, hogy októberben 
határozatot fogadnak el a románi-
ai helyzetről. A döntés egy nappal 
azután született, hogy az EP meg-
szavazta a magyarországi jogállami-
ság helyzetéről szóló, elmarasztaló 
Sargentini-jelentést, elindítva ezzel 
a uniós alapszerződés hetes cikke-
lye szerinti eljárást az ország ellen az 
uniós alapértékek megsértése miatt. 

A csütörtöki döntés értelmében 
az EP következő, október 1. és 4. kö-
zötti plenáris ülésén vitatják meg a 
jogállamiság romániai helyzetét az 
erőszakba fulladt október 10-ei kor-
mányellenes tüntetés nyomán, majd 
az október 22. és 25. közötti ülésen 
szavaznak a helyzetről szóló határo-
zatról. Az október eleji vitára Viorica 
Dăncilă miniszterelnök is meghí-
vást kapott.

A vita ténye eddig is ismert volt, 
az újdonság az, hogy határozatot is 
elfogadnak. Ez ugyan nem bír jogi 
hatállyal, azonban erős jelzés Buka-
restnek. A dokumentumot várhatóan 
az Állampolgári Jogi, Bel-és Igazság-
ügyi Bizottság (LIBE) dolgozza majd 
ki. A szavazás idején Klaus Johannis 

román államfő is az EP-ben tartózko-
dik majd, ugyanis felszólalást tart az 
EU helyzetéről.

Dan Nica, a PSD EP-frakciójának 
vezetője ennek kapcsán kifejtette: a 
frakcióvezetők ülésén nem pontosí-
tották, milyen témákról lesz szó a vi-
tán, amit úgy értékelt, hogy az EP az 
abszurd politizálás talajára lépett, 
egyesek a közelgő kampány miatt 
politikai céljaik elérése érdekében 
bűnbakokat keresnek, és most Ro-
mániát találták meg. A csütörtöki 
döntést már szerdán beharangozta 
Cristian Diaconescu volt külügymi-
niszter, aki a Magyarországról szóló 
szavazást követően a Digi 24 hírcsa-
tornának nyilatkozva úgy vélte: a 
bukaresti kormánynak nagyon oda 
kellene figyelnie arra, ami Magyar-
országgal történt. Szerinte ugyanis 
a Sargentini-jelentésben megfogal-
mazott kritika jelentős hányada Ro-
mániára is érvényes. A volt miniszter 
szerint a Sargentini-jelentésnek a 
jogállamiságra, az állampolgári sza-
badságjogokra, az igazságszolgál-
tatás függetlenségére vonatkozó 

részében Magyarországot Romániá-
ra lehetne cserélni, és a kritika érvé-
nyes maradna. 

Cristian Diaconescu szerint ha Bu-
karest nem veszi figyelembe azokat a 

minden csatornán érkező figyelmez-
tetéseket, amelyek az igazságszol-
gáltatás elleni politikai támadások 
miatt érik, akkor Lengyelország és 
Magyarország sorsára juthat. A kül-
politikai szakértő úgy vélte, hogy 
mind Lengyelország, mind pedig Ma-
gyarország befolyása sokkal erősebb 
Brüsszelben, mint Romániáé, és en-
nek ellenére sem tudták elkerülni az 
Európai Parlament elmarasztalását.

A volt miniszter azt is megemlí-
tette, hogy nem látja, ki tudná meg-
védeni az Európai Parlamentben a 
bukaresti kormány álláspontját.

Az Európai Unió Parlamenti Elnö-
keinek Konferenciája a zöldek cso-
portja kezdeményezésére döntött 
arról augusztusban, hogy az erő-
szakba torkollott augusztus 10-ei 
bukaresti kormányellenes tünte-
tés kapcsán az EP októberben vitát 
szervez a romániai jogállamiság 
helyzetéről.

BALOGH LEVENTE

Erdélyi felháborodás a Sargentini-jelentés elfogadása miatt
Elítéli a három erdélyi magyar eu-
rópai parlamenti képviselő az uniós 
törvényhozásban szerdán megsza-
vazott Sargentini-jelentést, amely 
szerint Magyarországon fennáll a 
veszélye az uniós értékek súlyos és 
rendszerszintű sérülésének, ami in-
dokolja az uniós alapszerződés hetes 
cikke szerinti eljárás megindítását.

A Fidesz színeiben megválasztott 
Tőkés László EP-képviselő álságos-
nak, hazug vádiratnak nevezi a je-
lentést, tiltakozva a magyarországi 
„kollaboráns balliberális ellenzék és 
a nemzetközi Soros-lobbi áldemok-
ratikus ellenséges hadjárata ellen”. 
Tőkés írásos hozzászólásában ki-
tért a dokumentumban felemlegetett 
feltételezett magyarországi cigány-
ellenességre és antiszemitizmusra, 
rágalmaknak nevezve ezeket. „Ma-
gyarország élen jár az antiszemitiz-
mus elleni harc, a cigányság védelme 
és a tényleges menekültek, illetve or-
száguk megsegítése terén” – szö-
gezte le az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács (EMNT) elnöke.

A Sargentini-jelentés ellen sza-
vaztak az RMDSZ EP-képviselői is. 
Winkler Gyula felháborító és elfogad-
hatatlan gyakorlatnak nevezte, hogy 
az Európai Parlamentben „egyesek 
új szabályértelmezést hozhatnak 
csak azért, hogy igazuk legyen”. Az 
RMDSZ-es politikus szerint a ked-
di parlamenti vita hangneme és a 

szerdai szavazás menete is arra vi-
lágít rá, hogy kettős mércét alkal-
maznak Magyarországgal szemben. 
„Azért szavaztam a Magyarorszá-
got alaptalanul elítélő Sargentini-
jelentés ellen, mert az nem más, mint 
egy újabb felvonás abból a magyar-
ellenes megnyilvánulássorozatból, 
amely az Európai Parlamentben ta-
pasztalható évek óta. 2015-ben a 
migrációs válság kirobbanása volt 
a vízválasztó pillanat, mára pedig 
teljesen egyértelművé vált, hogy 
az EP-képviselők többsége nem a 
Sargentini-jelentésről szavazott, ha-
nem a nyitott, gátak nélküli beván-
dorlást szorgalmazók tábora csapott 
össze a migrációt törvényes alapokon 
kezelő, szabályozni kívánó oldal kép-
viselőivel” – idézte az RMDSZ hírle-
vele Winkler Gyulát.

Az EP-képviselő úgy véli, a kettős 
mérce „csúcspontja” az EP jogi bi-
zottságának döntése volt, ahol pár 
nappal ezelőtt bejelentették, hogy 
megváltozott a kétharmados több-
ség kiszámításának módszere. Só-
gor Csaba szintén arra világított rá, 
hogy minden EU-s tagállam esetében 
azonos szempontok és mérce alapján 
kellene az Uniónak vizsgálódnia, ami 
az alapértékeket, illetve az emberi jo-
gokat illeti, különben Magyarország 
ilyen szintű „pellengérre állítása” 
csak politikai alapú támadásként ér-
tékelhető.

Nicolai is kettős mércét kiált

Kettős mércén alapuló, politika-
ilag elhibázott lépésnek nevez-
te Magyarország elmarasztalását 
szerdán Norica Nicolai román eu-
rópai parlamenti képviselő, a Libe-
rálisok és Demokraták Szövetsége 
Európáért (ALDE) képviselőcsoport 
egyik alelnöke is. „Szerintem po-
litikailag elhibázott lépés, mert 
Magyarország egy sor problémát 
megoldott azok közül, amelyeket az 
Európai Bizottság felvetett. Nem tar-
tom szerencsésnek ezt a megoldást 
már csak azért sem, mert (Lengyel-
ország után) már a második olyan 
országról van szó, amely ilyen el-
bánással szembesül” – mutatott rá 
az EP-képviselő. Nicolai kifejezte 
meggyőződését, hogy a Sargentini-
jelentés kettős mércét alkalmaz, 
amikor a jogállamiság tiszteletben 
tartását értékeli az egyes tagálla-
mokban. „Szlovákiában is voltak 
gondok az igazságszolgáltatással, 
és senki nem tett erre megjegyzést. 
Olaszországban is érzékelhetők ki-
siklások, és ezeket sem tette senki 
szóvá” – mutatott rá Nicolai.

Lengyel vétó, francia öröm

Lengyelország a Magyarországgal 
szembeni esetleges szankciók ellen 
fog szavazni az európai intézmény-

rendszer különböző fórumain – kö-
zölte a lengyel külügyminisztérium 
szerdán. A tárca honlapján megjelent 
közlemény szerint Lengyelország 
külügyminisztériuma aggodalommal 
tekint az Európai Parlament szerdai 
döntésére. Hangsúlyozták: „minden 
EU-tagállamnak szuverén joga olyan 
belső reformokat végrehajtani, ame-
lyeket megfelelőnek tart”. Francia-
ország viszont üdvözli az Európai 
Parlament „erős jelzését”, amely-
lyel szerdán elítélte az uniós értékek 
„rendszerszintű fenyegetettségét” 
Magyarországon, és elindított egy 
„olyan ritka eljárást”, amely szankci-
ókhoz is vezethet a magyar kormány 
ellen – tudatta szerdán a francia el-
nöki hivatal. 

Eközben a magyar miniszterel-
nökséget vezető miniszter csütörtö-
kön leszögezte: a magyar kormány 
úgy értékeli, hogy az EP nem a szük-
séges kétharmados többséggel fogad-
ta el a Sargentini-jelentést. Gulyás 
Gergely kifejtette, a lisszaboni szer-
ződés szerint a leadott szavazatok 
kétharmadára lett volna szükség a 
jelentés elfogadásához, azaz a tar-
tózkodó szavazatokat is figyelembe 
kellett volna venni, így pedig nem lett 
volna meg a többség. Hozzátette: a 
jogvita tisztázásáig a jelentésnek to-
vábbi jogkövetkezménye nem lehet. 

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Újabb „áldozat”. Az EP a romániai helyzetről is határozatot fogad el

Juncker: nincs minden rendben

Romániában nincs minden rendben – jelentette ki Jean-Claude Juncker, az 
Európai Bizottság elnöke a jogállamiság romániai helyzetéről. A politikus a 
Digi 24 hírcsatornának nyilatkozva kijelentette: Romániának és Bulgáriának 
álláspontja szerint csatlakoznia kell a schengeni övezethez, ehhez azonban 
mindkét országnak előrelépéseket kell tennie a jogállamiság terén. A romániai 
helyzetről Manfred Weber, az Európai Néppárt EP-frakcióvezetője is említést 
tett, felszólítva a román kormányt, szüntesse meg azokat a kockázati ténye-
zőket, amelyek befolyásolhatják a korrupció elleni küzdelmet, hogy csatlakoz-
hasson az ország a schengeni övezethez. Az Európai Néppárt frakcióveze-
tője az Európai Parlament szerdai, strasbourgi plenáris ülésén szólalt fel, az 
Európai Bizottság elnökének, Jean-Claude Junckernek az Unió helyzetéről 
mondott beszéde kapcsán. „Kérjük a tanácstól vegye fel Bulgáriát és Horvát-
országot a schengeni térségbe. Kérjük a román kormánytól, szüntesse meg 
azokat a kockázati tényezőket, amelyek kihatnak a korrupció elleni küzdelem-
re. Mindhárom országnak meg kell adni a lehetőséget a schengeni övezethez 
való csatlakozásra. Európa a demokrácia Európája” – mondta beszédében 
Weber. Az Európai Néppárt frakcióvezetője kedden is bíráló szavakkal illette a 
román kormányt, amely – szerinte – arra használja fel a hatalmát, hogy védje 
a Szociáldemokrata Párt jogerősen elítélt elnökét.




