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Decemberben szavaz az EP a kisebbségi keretszabályozásról
• A kisebbségek védelméről szóló eddigi legátfogóbb

jelentését fogadta el szerdán az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága (LIBE).

S

ógor Csaba európai parlamenti
képviselő szerint a szaktestület
jelentése számos olyan problémában sürget előrelépést, amelyekkel

Kiderülhetnek
a hírszerzés titkai
A legfelsőbb bíróság kezdeményezte Horváth Anna volt
kolozsvári alpolgármester nemzetbiztonsági okokból végzett
megfigyelése titkosításának
feloldását abban a perben, melyet befolyással való üzérkedés
és pénzmosás vádjával indított
ellene az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA). A
legfelsőbb bíróság szerda este
közölte honlapján döntéseit
azokkal a kérésekkel kapcsolatban, amelyeket a vádlottak a
másodfokú eljárás elindításakor fogalmaztak meg. A bíróság
részben jóváhagyta, részben
elutasította ezeket a kéréseket
– számolt be az MTI.
A bírák egyhangú döntésével
azt is elfogadta a bíróság, hogy
szakértővel vizsgáltassák meg
annak a lehallgatott beszélgetésnek a hangfelvételét,
melyre a vád épül, valamint
azt is, hogy készüljön új román
fordítás a beszélgetésről. A legfelsőbb bíróság a védelem egy
tanújának és Horváth Annának
az újbóli meghallgatását is jóváhagyta. Elutasították viszont
a bírák a vád alapját képező
hangfelvétel újbóli nyilvános
meghallgatását, a vádhatóság
által használt fordítás készítőjének és további tanúknak
a meghallgatását, valamint
annak a megvizsgálását, hogy
a Román Hírszerző Szolgálat
(SRI) beavatkozott-e az eljárásba a vádemelés után. Amint a
bíróságra 2016 decemberében
benyújtott vádiratból kiderült:
Horváth Annát nemzetbiztonsági okokból több hónapon át
megfigyelte a Román Hírszerző
Szolgálat, és ennek során hallgatták le egy olyan kávéházi
beszélgetését, amelyet egy
kolozsvári magyar üzletemberrel folytatott. A vádirat szerint
az alpolgármester hatvan
fesztiválbérletet fogadott
el a 2016. júniusi választási
kampányban tevékenykedő
önkéntesei számára, cserébe
pedig megsürgette egy építési
engedély kiadásához szükséges jóváhagyások kibocsátását. Az elsőfokú eljárásban
a kolozsvári táblabíróság
márciusban két év nyolc hónap
letöltendő börtönbüntetésre
ítélte a volt alpolgármestert,
aki 2017 tavasza óta az RMDSZ
önkormányzatokért felelős
ügyvezető alelnökeként tevékenykedik.

a romániai magyar közösség is nap
mint nap szembesül. Legnagyobb
hozadéka lehet, hogy egyértelműen megfogalmazza egy európai ki-

sebbségvédelmi keretszabályozás
felállításának szükségességét.
„Olyan érveket, problémákat és
megoldási javaslatokat sikerült elfogadtatnunk a szakbizottságban,
amelyeket évek óta képviselünk
az európai porondon, és amelyek
rendkívül fontosak a romániai magyarságnak” – összegezte Sógor

Csaba az elfogadott dokumentum
jelentőségét az RMDSZ hírlevele
szerint. „A minimumszabályok tulajdonképpen azt jelentik, hogy ebben a dokumentumban részletesen
leírjuk azokat a jogokat, amelyekkel az Unión belüli nemzeti kisebbségeknek rendelkezniük kellene,
mint például a tényleges egyenlő-

ség érvényesülése, az identitáshoz
és saját kultúra megőrzéséhez, az
anyanyelvhasználathoz és anyanyelvi oktatáshoz való jog. Felszólítjuk az Európai Bizottságot ezeknek a jogoknak az uniós jogi keret
általi biztosítására” – magyarázta
az RMDSZ-es európai parlamenti
képviselő.
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