
Külföld-Belföld 2018. december 19.
szerda 5

 » RÖVIDEN

Budapest megértő uniós elnökséget 
vár Romániától
A magyar kormány azt várja a januárban 
kezdődő román uniós elnökségtől, hogy 
megértő legyen a bevándorlást ellenző 
tagállamok szempontjaival szemben, és 
ne vigye el a migrációról szóló vitát az 
ellentéteket kiélező irányba, hanem az 
olyan konszenzusos kérdésekre összpon-
tosítson, mint Európa külső határainak 
megvédése. Ezt Takács Szabolcs, a mi-
niszterelnökség európai uniós ügyekért 
felelős államtitkára fejtette ki hétfőn az 
MTI-nek, miután Bukarestben találko-
zott George Ciambával, a jövő évi román 
uniós elnökségért felelős tárca nélküli 
miniszterrel. Magyarország ugyanakkor 
nyitott és együttműködő partner minden 
olyan ügyben, ahol az EU egysége biz-
tosítható: ilyen a – tagállamok nemzeti 
hatáskörébe tartozó – határvédelem 
megerősítése és a migráció megállítá-
sában kulcsfontosságú, Európán kívüli 
országokkal kötendő megállapodások 
kérdése – magyarázta. „Abban mind 
Románia, mind Magyarország egyetért, 
hogy a kohéziós, illetve a mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési támogatások kifi zetése 
nem karitatív döntése a nyugat-európai 
nettó befi zetőknek, hanem egy szerző-
désben leszögezett politika, amelynek 
a volumenén nem szabad változtatni” 
– mutatott rá Takács Szabolcs. Elfogad-
hatatlannak nevezte azt, hogy az EB 
javaslata alapján kevesebb forrás jutna a 
kevésbé fejlett, mint a fejlett régióknak.

Az MTVA megszüntetéséért
tüntettek Budapesten
Hétfőn este is folytatódott az ellenzéki 
tüntetés az MTVA budapesti székháza 
előtt, miután a nap folyamán korábban 
több ellenzéki képviselő is behatolt az 
épületbe, illetve a székház udvarára, azt 
követelve, hogy olvassák be ötpontos pe-
tíciójukat. Tóth Bertalan, az MSZP elnöke 
a „Szabadítsuk ki a közmédiát, szüntes-
sék meg az MTVA-t!” címmel meghirde-
tett demonstráción kifejtette: a harmadik 
kétharmad után rá kellett jönniük, hogy 
nem hatékony az ellenzéki politika 
pusztán parlamentális eszközökkel, ezért 
zavarták meg az Országgyűlés ülését. 
A demonstráción felolvasták az ellenzéki 
pártok ötpontos követelését. Ez a „rab-
szolgatörvény” visszavonása, a rendőri 
túlórák csökkentése, a külön közigazga-
tási bíróságokról szóló törvény eltörlése, 
csatlakozás az Európai Ügyészséghez és 
a független közmédia megteremtése.

Vita Iliescu és a Le Figaro között
Vita támadt Ion Iliescu volt szociálde-
mokrata párti román államfő és a jobb-
oldali francia Le Figaro napilap között, 
miután Iliescu azt állítja: a lap olyan 
kijelentéseket adott a szájába, amiket ő 
sohasem tett. A napilap szerint Iliescu 
azt mondta: a kormányzó Szociáldemok-
rata Párt (PSD) nehéz időszakon megy 
át, és története legsúlyosabb politikai 
válságát éli. A Le Figaro cikke szerint a 
volt államfő kijelentette: ahhoz, hogy a 
párt megtarthassa a hatalmat, meg kell 
szabadulnia Liviu Dragnea pártelnöktől, 
akinek a büntetőügyei belső szakadást 
idéztek el a pártban. Hozzátette: a PSD-n 
kívül jelenleg nincs kormányképes alter-
natíva. Iliescu blogbejegyzésben cáfolta, 
hogy ilyesmit mondott volna a lapnak. 
A Le Figaro újságírója, Paul Gozighian 
viszont hétfőn este megerősítette: Iliescu 
a lapban leírt nyilatkozatot tette, amiről 
egy tegnap részben nyilvánosságra ho -
zott hangfelvétel is készült, és úgy vélte, 
„előfordulhat, a volt államfő már nem is 
emlékszik arra, hogy interjút adott”.
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Keményen bírálta Klaus Johannis államfő 
a kormányoldalt egyes kormánypárti 

politikusok kisebbségellenes megnyilvánu-
lásai miatt a romániai kisebbségek napja al-
kalmából közzétett üzenetében. Az esemény 
előestéjén, hétfőn ismertetett üzenetében 
a szász származású politikus aláhúzta: a 
nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek 
a román többséggel együtt járultak hozzá az 
1989 decembere utáni időszakban az ország 
demokratikus és Nyugat-barát arculatához. 
„A parlamentben biztosított képviselet a ro-
mániai demokrácia különleges dimenzióját 
jelenti, és a nemzeti kisebbségi jogok tisz-
teletben tartására és védelmére irányuló 
politikai elkötelezettség megnyilvánulása. 
A nemzeti kisebbségek parlamenti tevé-
kenysége révén Románia bizonyítja, hogy 
nem csupán polgári, gazdasági és kulturá-
lis, hanem politikai szinten is kihasználja 
etnikai sokszínűségét” – áll az üzenetben. 
Ezzel az államfő arra utal, hogy mindegyik 
hivatalosan elismert romániai nemzeti ki-
sebbség hivatalból jogosult egy parlamenti 
képviselőre. Az államfő ugyanakkor nem 
hagyta szó nélkül a kormányoldal egyes 

politikusai által a németek ellen intézett tá-
madásokat. „Annál sajnálatosabb, hogy az 
utóbbi időben ezen alkotmányos keretek-
kel és történelmi valósággal szemben igazi 
lejárató kampány zajlott az egyik nemzeti 
kisebbség és annak képviselői ellen a kor-
mányoldal illetékesei és képviselői részéről. 
Ez veszélyes irány, amellyel minden felelős 
politikusnak szembe kell helyezkednie. Saj-
nos ezen akciók nem vontak maguk után 
megfelelő mértékű elítélő nyilatkozatokat a 
kormány részéről, és a súlyos, ismételt ant-
idemokratikus megnyilvánulásokért felelős 
párt sem határolódott el tőlük” – mutatott 
rá Johannis.

Az államfő szerint „az egységének és euró-
pai modernitásának második évszázadába 
lépő Romániában a gyűlöletbeszéd és a lejá-
ratás nem bagatellizálható, és nem élvezhet 
büntetlenséget”. „A globális verseny és kihí-
vások világában országunkat a társadalmi 
kohéziót és az emberi fejlődést előmozdító 
nemzetiségek közötti párbeszédnek, a tole-
ranciának és a másság tiszteletének, a sovi-
nizmus elutasításának és az idegengyűlölet 
elítélésének kell jellemeznie” – áll a közle-
ményben, amely a kulturális sokszínűség 
jelentőségét is kiemeli.

Johannis a kormányt bíróló sorokkal arra 
utalt, hogy a koalíció vezető erejét adó Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) több politikusa is 
azzal próbálta lejáratni őt, hogy a korábban 
általa elnökölt Német Demokrata Fórumot 
– amelyet vagyoni szempontból elismertek 
a 40-es években működött, náci Deutsche 
Volksgruppe jogutódjaként – náci szervezet-
ként próbálta beállítani.

Mint megírtuk, a román parlament tavaly 
novemberben nyilvánította december 18-át a 
kisebbségek napjává. A jogszabály értelmé-
ben ezen a napon kulturális rendezvénye-
ket tartanak, amelyeket a helyi és központi 
közigazgatási intézmények, illetve civil szer-
vezetek anyagilag és logisztikailag támo-
gathatnak. Mint ismeretes, a szenátusban a 
kormányoldal azzal az ürüggyel utasította el 
az RMDSZ tervezetét, amelynek értelmében 
március 15-ét a magyarok hivatalos ünne-
pévé tennék, hogy december 18-át az összes 
nemzeti kisebbség napjává nyilvánítják. Az 
RMDSZ jelezte, a december 18-ára vonatko-
zó törvényt is támogatta, hiszen a kettő nem 
zárja ki egymást. December 18-a az ENSZ 
nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi ki-
sebbséghez tartozó személyek jogairól szóló 
nyilatkozata elfogadásának napja.

Bírálta a nácizó szociáldemokratákat az elnök

MINDENKÉPPEN OTT AKAR LENNI A KABINET ÜLÉSEIN AZ ÁLLAMFŐ – DĂNCILĂ KERÜLNÉ A VIZITET

Johannis „lerohanja” a kormányt
Nem tágít Klaus Johannis államfő, 
aki közölte, mindenképpen részt 
kíván venni a kormány ülésein. A 
célja az, hogy elejét vegye egy, az 
amnesztiáról szóló sürgősségi kor-
mányrendelet elfogadásának.

 » BALOGH LEVENTE

M indenképpen részt akar venni 
Klaus Johannis államfő a kor-
mány soron következő ülésein, 

hogy megakadályozza egy, az amneszti-
áról szóló kormányrendelet elfogadását. 
Ezt ő maga szögezte le tegnap Bécsben, 
ahol az EU–Afrika-csúcstalálkozón vett 
részt. Leszögezte: mivel korábban Viorica 
Dăncilă miniszterelnök is az együttműkö-
dés szükségességét hangoztatta, ennek 
szellemében ott lesz a kabinet ülésein. 
Egyúttal úgy vélekedett, súlyos hiba lenne 
Románia részéről, ha közkegyelemről szó-
ló kormányrendeletet fogadnának el. Ké-
sőbb felszólította a kormányt, hogy soros 
ülésén tűzze napirendre a Nagy-Britanni-
ában élő román állampolgárok jogait.

Az alkotmány értelmében az államfő jo-
gosult a kormányüléseken való részvételre 
is. Erre legutóbb a tavalyi év elején került 
sor, amikor Johannis így vette elejét, hogy 
az akkor még Sorin Grindeanu vezette ka-
binet elfogadja a közkegyelemre vonatko-
zó rendeletet.

Mint arról beszámoltunk, az elnök 
még hétfőn kérte a kormányülések napi-

rendjét, ám a kormányoldal jelezte: csak 
azon ülések napirendjéről tájékoztatják, 
amelyeken az államfő hatásköreit is érin-
tő témákról tárgyalnak. Viorica Dăncilă 
miniszterelnök ezt megerősítve tegnap 
leszögezte: amennyiben külpolitikai vagy 
védelmi témák kerülnek napirendre, szí-
vesen látják az államfőt, más esetekben 
akkor hívja meg őt, ha szükségesnek látja.

Florin Iordache, a kormány fő erejét 
adó Szociáldemokrata Párt (PSD) kép-
viselője, volt igazságügy-miniszter – 
akinek nevéhez a hírhedt, amnesztiáról 
szóló 13-as kormányrendelet fűződik, 

amely végül az általa kiváltott országos 
szintű felháborodás és tüntetéshullám 
nyomán nem lépett hatályba – bagatelli-
zálni igyekezett az elnök akcióját. Iorda-
che szerint az elnöknek nincs vétójoga a 
kormányülésen elfogadott határozatok 
kapcsán, így ott „legfeljebb jegyzetel-
het, és ennyi”. Leszögezte: az államfő 
nem szólhat bele abba, hogy milyen 
tervezetek kerülnek vagy nem kerülnek 
napirendre a kormányülésen, és sem-
milyen formában sem akadályozhatja 
a kabinet tevékenységét. Iordache sze-
rint nem lenne problémás egy esetleges 
amnesztiarendelet elfogadása, mivel az 
utolsó ilyen lépésre tizenöt évvel ezelőtt 
került sor.

Mint ismeretes, az ellenzék szerint az 
amnesztiarendelet a börtönök túlzsúfolt-
ságára, illetve a titkosszolgálatokkal ösz-
szefonódott ügyészek visszaéléseire hivat-
kozó kormányoldal érvelésével szemben 
azt állítja, hogy egy ilyen rendelet célja 
a korrupcióval megvádolt politikusok 
– elsősorban Liviu Dragnea PSD-elnök – 
megmentése lenne a börtöntől.
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„Székházfoglalás” újratöltve? Johannis legutóbb a Grindeanu-kormány ülésén vett részt

Nem tart a PSD hazaárulási vádjától az államfő

„A PSD-sek fantáziálásának” minősítette tegnap Klaus Johannis államfő Liviu Dragnea 
felvetését, miszerint hazaárulás miatt feljelentést tesznek ellene. „Kampányfogás, 
amely már élből kudarcra van ítélve” – mondta Klaus Johannis a PSD által hazaárulás 
miatt ellene kilátásba helyezett feljelentés kapcsán. Hozzátette, az államfő elleni, 
hazaárulás miatti eljárás egyébként is „nagyon bonyolult”. Mint arról beszámoltunk, 
Liviu Dragnea PSD-elnök vasárnap arra hivatkozva szólította fel a kormányoldal képvi-
selőit, hogy tegyenek feljelentést hazaárulás miatt az államfő ellen, hogy az – szerinte 
– azt állította: Románia nem készült fel az uniós elnökség átvételére.




