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Kettős elmarasztalás Bukarestnek
Az EU parlamentje és kormánya egyaránt aggódik a romániai jogállamiság miatt

• Súlyos aggodalomra 
adnak okot az Euró-
pai Parlament szerint 
a tervezett romániai 
igazságügyi és bün-
tetőjogi reform egyes 
elemei, amelyek aláás-
hatják a hatalmi ágak 
szétválasztását és a 
korrupcióellenes fellé-
pést az országban. Az 
Európai Bizottság úgy 
véli, bizonyos terüle-
teken visszalépés tör-
tént az elmúlt évben 
a romániai reformfo-
lyamatban.

ROSTÁS SZABOLCS

M egszavazta tegnap az Eu-
rópai Parlament azt a ha-
tározattervezetet, amely 

a jogállamiság megsértésére hi-
vatkozva marasztalja el Romániát. 
Az uniós törvényhozás strasbourgi 
plenáris ülésén 473 képviselő támo-
gatta voksával a Romániát bíráló 
dokumentumot, 151 eurohonatya 
ellene szavazott, negyvenen tar-
tózkodtak. A jelentés szerint súlyos 
aggodalomra adnak okot a tervezett 
romániai igazságügyi és büntetőjogi 
reform egyes elemei, amelyek aláás-
hatják a hatalmi ágak szétválasztá-
sát és a korrupcióellenes fellépést az 
országban. A dokumentumban fel-
szólították a bukaresti hatóságokat, 
hogy biztosítsák a fékek és ellen-
súlyok rendszerének megőrzését, 
illetve lépjenek fel a hivatali kor-
rupció büntethetőségét megszün-
tető bármilyen intézkedés ellen. Az 
EP-képviselők emellett az Európai 
Bizottság, a Velencei Bizottság és 
az Európa Tanács korrupcióelle-
nes csoportja (GRECO) által kiadott 
ajánlások maradéktalan végrehajtá-
sát sürgették.

 
Féltik az igazságszolgáltatás 
függetlenségét

Az uniós törvényhozás „mélységes 
aggodalmának” ad hangot az igaz-
ságügyi törvények és a büntetőjog 
módosítása kapcsán, elsősorban 
amiatt, hogy ezek az igazságügyi 
rendszer függetlenségének aláásá-
sához vezethetnek, gyengíthetik 
a korrupció elleni küzdelem haté-
konyságát, valamint a jogállami-
ságot. Az EP-frakciók képviselői 
által összeállított határozat ugyan-
akkor elítéli a rendfenntartó erők 
erőszakos és aránytalan fellépését 

a 2018. augusztus 10-ei bukaresti 
kormányellenes tüntetésen. A hatá-
rozat felszólítja a román hatóságo-
kat, szavatolják az intézményközi 
együttműködés törvényességét és 
átláthatóságát, kerüljenek minden 
jogcsorbító beavatkozást, amely 

megzavarhatja az ellenőrzési és ki-
egyensúlyozási mechanizmusokat, 
ugyanakkor kéri a titkosszolgálatok 
tevékenysége fölötti parlamenti el-
lenőrzés megerősítését.

Az EP-képviselők arra intik Bu-
karestet, utasítson el minden olyan 
intézkedést, amely megszüntetné a 
korrupció büntethetőségét, alkal-
mazza az országos korrupcióellenes 

stratégiát, ugyanakkor határozottan 
ajánlják, hogy a román hatóságok 
gondolják újra a civil szervezetek 
fi nanszírozását, megszervezését és 
működését szabályozó jogszabályok 
módosításait, amelyek az EP szerint 
a civil társadalom megfélemlítésé-

hez vezethetnek, és ellentmonda-
nak a gyülekezés szabadságát és a 
magánélethez való jogot szavatoló 
elveknek. Nem utolsó sorban az 
uniós törvényhozók arra intik a bu-
karesti parlamentet és a kormányt, 
hogy tartózkodjanak minden olyan 
jellegű reformtól, amely veszélybe 
sodorná a jogállamot, beleértve az 
igazságszolgáltatás függetlenségét.

Bulgária lekörözte Romániát

Az EP-szavazás után nem sokkal tet-
te közzé az Európai Bizottság (EB) az 
igazságszolgáltatás működését elle-
nőrző európai uniós mechanizmus 
(CVM) keretében elvégzett friss ér-
tékelését, amely megállapítja: bizo-
nyos területeken visszalépés történt 
az elmúlt évben a romániai reformfo-
lyamatban, a bulgáriai fejlemények 
azonban kedvezőnek nevezhetőek. 
A jelentés rámutat: Romániában a 
legfrissebb fejlemények nyomán 
visszafordult a fejlődés iránya, s 
megkérdőjelezhetővé vált az előző 
jelentésben tett kedvező értékelés 
érvényessége. Ez különösen a bírói 
függetlenségre, az igazságügyi re-
formra és a magas szintű korrupció 
kezelésére vonatkozik. „Sajnálattal 
állapítom meg, hogy Romániában 
nemhogy elakadt a reformfolyamat, 
de újra előkerültek olyan kérdések, 
amelyekkel kapcsolatban az elmúlt 
tíz évben már előrelépés történt, sőt 
némelyikük tekintetében most kife-
jezetten visszafordult a haladás irá-
nya” – mondta Frans Timmermans, 
a brüsszeli testület első alelnöke. Az 
EB a módosított igazságügyi törvé-
nyek alkalmazásának azonnali fel-
függesztését, majd a jogszabályokba 
foglaltak felülvizsgálatát javasolja 
Romániának.

Az európai parlamenti elma-
rasztalásra és az EB-jelentésre rea-
gálva Klaus Johannis államfő azzal 
vádolta a bukaresti balliberális 
kormányt, hogy „leradírozta” Ro-
mániának az elmúlt évtizedben tett 
erőfeszítéseit. „Ennek a kormány-
nak egyetlen célja van: megszaba-
dítani Liviu Dragneát a bűnvádi 
dossziéktól és a börtöntől. Nem ér-
dekli őket sem Európa, sem a romá-
nok” – állapította meg Johannis. 
Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata 
Párt (PSD) elnöke azonban baga-
tellizálni próbálta a Strasbourgból 
érkező fi gyelmeztetéseket, kijelent-
ve: Románia számára az egészség-
ügy, az oktatás, az infrastruktú-
ra, a mezőgazdaság, a gazdasági 
fejlődés, a nagyobb jövedelmek 
biztosítása jelenti a fontos témá-
kat, nem pedig az országról szóló 
„különféle határozatok és jelenté-
sek”. „Én mint egyszerű, de nem 
alázatos román állampolgár úgy 
vélem, hogy nem ezek a nagy té-
mák Románia számára. A valóban 
nagy témák túlmutatnak a külön-
féle határozatokon és jelentése-
ken” – nyilatkozta újságíróknak a 
képviselőház elnöke.

Megszavazta tegnap az 
Európai Parlament azt a hatá-
rozattervezetet, amely a jogálla-
miság megsértésére hivatkozva 
marasztalja el Romániát
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„ A jelentés rámutat: Romániá-
ban a legfrissebb fejlemé-
nyek nyomán visszafordult 
a fejlődés iránya, s megkér-
dőjelezhetővé vált az előző 
jelentésben tett kedvező 
értékelés érvényessége.




