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Alkotmányos konfl iktus a parlament
és a legfelsőbb bíróság között
Alkotmányos természetű konfl iktus áll 
fenn a parlament és a legfelsőbb bíróság 
között az öttagú bírói testületek tárgyá-
ban – állapította meg tegnap az alkot-
mánybíróság. A taláros testület ezzel 
igazat adott Viorica Dăncilă miniszterel-
nöknek, aki október elején azért emelt 
panaszt, mert a legfelsőbb bíróság nem 
alakította újra öttagú bírói tanácsait, 
miután hatályba lépett az igazságszol-
gáltatás megszervezéséről szóló idén mó-
dosított jogszabály. A legfelsőbb bíróság 
két öttagú bírói tanácsának összetételéről 
minden év elején sorsolással döntenek, 
az új törvényben ez csak annyiban 
módosult, hogy a két testületnek immár 
nincsenek hivatalból kinevezett elnökei, 
hanem a tanács minden tagját véletlen-
szerűen sorsolják ki. A kormányfő szerint 
a legfelsőbb bíróság túllépte hatáskörét, 
és hozzátett a törvény előírásaihoz, ami-
kor úgy döntött, hogy nem alakítja újra 
év közben a 2018 elején kisorsolt bírói 
tanácsokat, hanem csak jövő évtől alkal-
mazza az új törvény előírásait. A jelen-
téktelennek tűnő jogvitát Liviu Dragnea 
PSD-elnök személyes érintettsége miatt 
övezi fokozott médiaérdeklődés. Az 
ellenzéki sajtó szerint valójában Dragnea 
akar egy számára „kedvezőbb” össze-
tételű bírói tanácshoz kerülni második 
korrupciós perében.

Tőkés László: nehezen érvényesül
az önrendelkezés
Noha a népek önrendelkezési joga az 
Egyesült Nemzetek Szervezete által 
általánosan elismert alapelv, számos eset 
példázza: az Unióban és tagállamaiban 
ezen jog nehezen vagy egyáltalán nem 
érvényesíthető – jelentette ki Tőkés Lász-
ló, a Fidesz európai parlamenti képvi-
selője, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
elnöke kedden a képviselői irodája által 
az EP brüsszeli székhelyén szervezett, 
Önrendelkezés Európában című konfe-
rencián. A Magyarországgal szomszédos 
államokban élő magyar nemzetrészek 
helyzetét taglalva kijelentette: önrendel-
kezési törekvéseik általában visszauta-
sításba ütköznek, bár nem minden or-
szágban egyformán. A két legnegatívabb 
példát Románia és Ukrajna szolgáltatja. 
Rámutatott: a Magyarországgal szomszé-
dos országok – köztük Románia – népes 
magyar közösségei joggal várják el, hogy 
az Unió a már létező autonómiák mintá-
jára az ő autonómiára irányuló demok-
ratikus jogaik teljesülését is támogassa. 
A demokratikus önrendelkezés nemzet-
közi elvét – a régiók Európájában – a 
kisebbségi nemzeti közösségekre nézve 
is érvényesíteni kellene.” 

Deutsch: kereszténydemokrata
irányba mozdul el az EPP
Az Európai Néppárt (EPP) egyértelműen 
és markánsan kereszténydemokrata 
irányba, a Fidesz–KDNP által is képviselt 
irányba mozdul el – mondta Deutsch 
Tamás európai parlamenti képviselő 
a közmédiának az EPP kongresszusa 
előtt, tegnap Helsinkiben. Kiemelte: a 
nagy érdeklődést kiváltó, a jogállamiság 
kérdésével foglalkozó határozattervezet 
is szerepelt annak a délelőtti tanácsko-
zásnak a napirendjén, ahol a néppárthoz 
tartozó pártok képviselői tekintették 
át a benyújtott módosító javaslatokat. 
Elfogadták azt a Fidesz által is képviselt 
módosító javaslatot, amelynek eredmé-
nyeként kikerült a liberális demokrácia 
értékeire való hivatkozás a dokumentum-
ból, és a kereszténydemokrácia értékei 
szerepelnek a szövegben – magyarázta.
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E lmarasztalja Romániát az Európai Par-
lament által a romániai jogállamiság 

tárgyában kidolgozott jelentés tervezete az 
igazságügyi törvények módosítása és a kor-
rupcióellenes főügyész eltávolítása miatt, 
ugyanakkor a titkosszolgálatok állítólagos 
igazságszolgáltatásba való beavatkozására 
is kitér, és számos ajánlást megfogalmaz Bu-
karest, illetve a brüsszeli illetékesek számára 
is. A még nem végleges szöveget a Mediafax 
hírügynökség szerezte meg. A tervezetről 
tegnap tárgyalt az EP jogi, igazságügyi és 
belügyi bizottsága (LIBE), és várhatóan no-
vember 14-ei plenáris ülésén szavaz róla az 
uniós törvényhozás.

A tervezet a hírszerzés igazságszolgálta-
tásba való beavatkozása kapcsán felhívja a 
fi gyelmet a Velencei Bizottság ajánlására, 
miszerint alapjaiban szükséges a titkosszol-
gálatok ellenőrzésére vonatkozó jogszabá-
lyok módosítása. A jelentés várhatóan kitér 
majd a család fogalmának pontosításáról 
szóló, az alacsony részvételi arány miatt ér-
vénytelen október eleji alkotmánymódosító 

népszavazásra is, amely kapcsán civil szer-
vezetek arra vonatkozó aggodalmait idézi, 
miszerint a javaslat sértheti az emberi jogok 
szavatolásáról szóló nemzetközi normákat, 
és hozzájárulhat a homofóbián alapuló 
diszkrimináció fokozódásához.

Felemlegeti azt is, hogy az Európa Tanács 
parlamenti közgyűlése felszólította Buka-
restet: ne fogadja el azt a jogszabályt, amely 
támogatások kedvezményezettjei kilétének 
bejelentésére kötelezi a civil szervezeteket, 
mint ahogy azt sem, hogy a korrupcióelle-
nes főügyészt az igazságszolgáltatási tanács 
ellenvéleménye dacára is elmozdították 
tisztségéből. Idézi a Velencei Bizottság aján-
lását, amely szerint meg kell erősíteni az 
ügyészek függetlenségét, és növelni kell az 
igazságszolgáltatási tanács elnökének sze-
repét az igazságügy-miniszter befolyásának 
kiegyensúlyozása érdekében, és felrója azt 
az októberi sürgősségi kormányrendeletet, 
amely az ügyészségeknél történő alkalmazá-
si feltételek módosításával 48 ügyészt kész-
tetett a tisztségéből való távozásra. „Az EP 
mélységesen aggódik az igazságszolgáltatás 
működését és a büntetőjogi törvényeket érin-

tő jogszabály-módosítások miatt, különös 
tekintettel arra, hogy azok alááshatják az 
igazságügyi rendszer függetlenségét és azon 
képességét, hogy felvegye a küzdelmet a kor-
rupció ellen, illetve gyengíthetik a jogállami-
ságot is. A jelentés tervezete egyúttal felrója 
az augusztusi kormányellenes tüntetések 
résztvevői elleni „aránytalan” fellépést is.

A dokumentum összesen kilenc ajánlást 
fogalmaz meg, ezek felszólítják Bukarestet, 
hogy lépjen fel minden olyan kezdeménye-
zés ellen, amely a korrupció dekriminalizá-
lását célozza, módosítsa a civil szervezetek 
fi nanszírozásáról szóló törvényt, aggodal-
mát fejezi ki a sajtó elleni politikai fellépések 
és a Románia külföldi bírálatáért tervezett 
szankciók miatt, felszólítja a parlamentet és 
a kormányt, hogy ültesse gyakorlatba a kül-
földi szervezetek ajánlásait, és tartózkodjék 
a jogállamiságot aláásó reformoktól, és az 
Európai Bizottsággal való lojális együttmű-
ködésre szólítja a kormányt. Emellett felszó-
lítja az EB-t, hogy évente vegye górcső alá 
a korrupcióellenes harc helyzetét az összes 
tagállamban, mint ahogy a jogállamiság 
helyzetét is folyamatosan kövesse nyomon.

Lesújtó a román jogállamiságról szóló EP-jelentés

A REPUBLIKÁNUSOK ERŐSÖDTEK A SZENÁTUSBAN, A DEMOKRATÁK ELHÓDÍTOTTÁK AZ ALSÓHÁZAT

Felemás választási eredmények
Sikert aratott és kudarcot is szen-
vedett a Donald Trump amerikai 
elnök mögött álló Republikánus 
Párt az amerikai félidős választá-
son: szenátusi többsége stabilabb 
lesz, a képviselőházban azonban 
kisebbségbe kerül.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

B ár Donald Trump amerikai elnök 
óriási sikernek nevezte az Egye-
sült Államokban kedden lezajlott 

félidős választások eredményét, a siker 
felemás pártja, a Republikánus Párt szá-
mára: növelheti ugyan előnyét a szená-
tusban, de a képviselőházban ellenfele, 
a Demokrata Párt megszerzi a többséget a 
republikánusokól.

A Fox és a CNN hírcsatorna és az NBC 
televízió által ismertetett prognózisok sze-
rint a demokrata párti képviselők száma 
bizonyosan meghaladja majd a többség-
hez szükséges 218-at a szövetségi törvény-
hozás 435 fős alsóházában. 

A CNN hírtelevízió által ismertetett 
prognózisok szerint a szövetségi törvény-
hozás százfős felsőházában eddig 51 he-
lyet birtokló republikánusok kulcsfontos-

ságúnak ítélt győzelmet arattak Indiana, 
Texas és Észak-Dakota államban, így rész-
ben megőrizve eddigi helyeiket, részben 
pedig újakat szerezve továbbra is többség-
ben lesznek a szenátusban. A felsőházban 
35 helyet választottak újra, a republikánus 
párti szenátorok az eddig ismert eredmé-

nyek szerint megőrizték helyüket, a visz-
szavonuló republikánusok helyére pedig 
az újonnan jelölt republikánus politikuso-
kat választották meg.

Nancy Pelosi, a demokraták képviselő-
házi frakcióvezetője a várományosa a 
házelnöki posztnak, amelyet egyszer már 
– George W. Bush elnöksége idején – be-
töltött. Pelosi tegnapra virradóra kétpárti 
együttműködést sürgetett a teljes törvény-

hozásban. Elszámoltathatóságot ígért, 
és hangsúlyozta a demokrata képviselők 
együttműködési készségét a republikánu-
sokkal. Leszögezte: „mindannyiunknak 
elegünk van már a megosztottságból”.

Donald Trump elnök telefonon gratu-
lált Pelosinak pártja alsóházi győzelmé-
hez. Pelosi szóvivője elmondta: Trump a 
telefonbeszélgetés során méltatta, hogy 
az eredményre reagálva Pelosi a pártpo-
litikai választóvonalakon való felülemel-
kedésről beszélt.

Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház 
szóvivője arról számolt be, hogy az elnök 
több emberrel is beszélt. Trump felhív-
ta Mitch McConnellt, a republikánusok 
szenátusi vezetőjét, és gratulált neki a 
szenátusi többség növeléséhez. Trump 
Chuck Schumerrel, a demokraták sze-
nátusi vezetőjével és Paul Ryannel az 
alsóház távozó, republikánus párti elnö-
kével is beszélt.

A törvényhozási választásokkal egy 
időben 36 államban választottak kor-
mányzót, és általában a papírforma 
érvényesült. A demokrata és a republi-
kánus kormányzókat újraválasztották, 
vagy aki visszavonult, helyette ugyan-
azon párt jelöltje mellett döntöttek a 
választók. A törvényhozói és kormány-
zóválasztások mellett 37 államban 155 
népszavazást is tartottak. Alabamában 
és Nyugat-Virginiában például megsza-
vazták a helyi alkotmány módosítását 
annak érdekében, hogy szigorítsák az 
abortusz szabályozását.

Megosztva. A polgárok nem tették le a garast egyik oldal mellett sem egyértelműen
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CNN: jelentős Donald Trump elutasítottsága

Jelentős Donald Trump elutasítottsága a választók körében a CNN amerikai hírtelevízió 
által kedden, a félidős választások napján közölt exit poll felmérések szerint: a szavazók 
mindössze 44 százaléka elégedett vele, míg 55 százalékuk kifogásolja elnöki tevékeny-
ségét. A csatorna által az első urnazárások közeledtével ismertetett eredmények szerint 
a szavazóhelyiségeket elhagyó választók 41 százaléka vélekedett úgy, hogy jó irányba 
tart az ország, 56 százalék szerint viszont rossz irányba tartanak. A szavazók 65 száza-
léka válaszolta azt, hogy már több mint egy hónapja eldöntötte, hogyan fog szavazni a 
keddi választáson, amelyen megújítják a 435 fős szövetségi képviselőház egészét és a 
szenátus hozzávetőleg egyharmadát. A CNN felmérése szerint az először szavazók ará-
nya 16 százalékra nőtt a 2016-os általános választásokon mért 10 százalékhoz képest.




