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Nem fél Tudorel Toader
az ország „felgyújtásától”
Nem tart attól Tudorel Toader igazság-
ügy-miniszter, hogy egy újabb, amnesz-
tiáról szóló tervezet révén „felgyújtaná 
az országot”. A tárcavezető kedden este 
az Antena 3 hírtelevíziónak nyilatkozva 
közölte: nem fél, mivel meggyőződése, 
hogy „nem tesz olyant, amit nem sza-
badna tennie”. Hozzátette, az esetleges 
amnesztiarendelet kidolgozásánál annak 
indokoltságát, másrészt törvényességét 
és alkotmányosságát is szem előtt tartja 
majd. Egy korábbi nyilatkozatában azt is 
kijelentette: alkotmánybírósághoz fordul, 
amennyiben Klaus Johannis államfő 
elutasítja a legfőbb ügyész menesztésére 
vonatkozó kérelmét.

Szándékos gázolás Németországban 
Gyalogosok közé hajtott egy autós 
szilveszter éjjel a németországi Bottrop-
ban, a hatóságok szerint szándékos 
támadás történt, legkevesebb öten 
megsérültek. Az 50 éves esseni férfi  négy 
helyszínen próbált elgázolni embereket 
az Észak-Rajna–Vesztfália tartomány-
beli Essenben és Bottropban. A bottropi 
belvárosban sikerült is belehajtania egy 
csoportba. Áldozatai között szíriai és 
afganisztáni állampolgárok is vannak, 
több sebesült állapota súlyos. Egy 
46 éves nő életveszélyesen megsérült. 
A német állampolgárságú gázoló egy 
gyereket is elütött. Autóját rendőrök 
tartóztatták fel. A férfi t őrizetbe vették. 
A nyomozást irányító esseni ügyészség 
és a recklinghauseni rendőrkapitányság 
kedd délután kiadott közös közleménye 
szerint az eset valószínűleg „célzott me-
rénylet”, amelynek indítéka az elkövető 
idegenellenessége lehet. A férfi  idegenel-
lenes kijelentéseket tett, amikor őrizetbe 
vették. Időközben azt is megállapították, 
hogy pszichés betegségben szenved.

„Terrorizmushoz kötődő” késelés 
Manchesterben
„Terrorizmushoz kötődő” cselekmény-
ként kezeli a rendőrség az óév utolsó 
estéjén történt manchesteri késelést, de 
az indítékot és az incidens körülményeit 
továbbra is vizsgálják csakúgy, mint az 
elkövető elmeállapotát. A támadás hétfő 
este az észak-angliai nagyváros Victoria 
pályaudvarán történt. Egy férfi  a hasán, 
egy nő az arcán és a hasán, a brit közle-
kedési rendőrség (BTP) egy rendőre a vál-
lán szenvedett szúrt sérüléseket. A man-
chesteri rendőrség szerint a sérült rendőr 
már távozhatott a kórházból, a másik két 
sérültet súlyos, de nem életveszélyes álla-
potban kezelik. A BBC úgy tudja, hogy az 
őrizetbe vett gyanúsított egy 25 éves férfi . 
Szemtanúk a brit médiának elmondták: 
a késelő azt kiáltotta, hogy Allahu akbar 
(Allah a leghatalmasabb).
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Ú jabb frontot nyitott a kormány ellen 
Klaus Johannis: az államfő elutasította 

a kormány jelöltjének kinevezését a vezér-
kari főnöki tisztségbe. Az államfő a Legfel-
sőbb Védelmi Tanács (CSAT) pénteki ülésén 
jelentette be, hogy nem fogadja el Gabriel 
Leș védelmi miniszter jelöltjét, Dumitru 
Scarlat tábornokot, Románia NATO-hoz és 
Európai Unióhoz delegált képviselőjét, sem 
az alternatívaként javasolt Ovidiu-Liviu 
Uifăleanut, a szárazföldi erők főparancsno-
kát. Az államfő nem indokolta meg, miért 
nem fogadta el a jelölteket, csupán azt állí-

totta: a javaslat nem felel meg a törvények-
nek, és a kormány fő erejét adó Szociálde-
mokrata Pártot (PSD) bírálta.

„A PSD képtelen megbirkózni az ország 
jelentősebb problémáival. Nincs érvényes 
javaslat a vezérkari főnöki tisztségre” – je-
lentette ki Johannis. Hozzátette: a PSD „in-
kompetenciája” révén generált helyzetet 
meg kellett oldani, mivel a hadsereg nem 
maradhat parancsnok nélkül, ezért egy év-
vel meghosszabbította a tisztséget 2015 óta 
betöltő eddigi vezérkari főnök, Nicolae Ci-
ucă altábornagy mandátumát.  

Az elutasított Dumitru Scarlat altábor-
nagy egyébként tavaly óta képviseli Ro-

mániát a NATO-nál. Az 53 éves katonatiszt 
korábban a szárazföldi erők főparancsnoka 
és helyettes vezérkari főnök is volt. Gabriel 
Leș védelmi miniszter ugyanakkor közöl-
te: kétséges, milyen törvényes alapot talál 
az államfő a döntésére, a vezérkari főnök 
mandátumának meghosszabbítását ugyan-
is a védelmi miniszternek kell javasolnia, 
és a miniszterelnöknek is jóvá kell hagynia. 
Viorica Dăncilă kormányfő ki is jelentette, 
hogy Johannis törvénytelenül járt el. 

Mint ismeretes, az elmúlt időszakban 
nem ez az első eset, amikor Johannis eluta-
sítja, hogy kinevezze valamilyen tisztségbe 
a kormány jelöltjét. A PSD már hetekkel 

ezelőtt úgy döntött, minisztert cserél nyolc 
tárca élén, Johannis azonban csak hat új 
miniszter kinevezésébe egyezett bele A ka-
binet emiatt az alkotmánybírósághoz for-
dult, amely kötelezte az elnököt a helyzet 
rendezésére, amit az azóta is halogat. 

Viorica Dăncilă miniszterelnök ennek 
kapcsán közölte: a CSAT ülése előtt egyez-
tetett az államfővel, aki közölte: nem haj-
landó kinevezni a két minisztert annak 
ellenére sem, hogy az alkotmánybíróság 
erre kötelezte. A kormányfő szerint ezzel 
egyértelművé tette, hogy képtelen betölteni 
közvetítői szerepét, és továbbra is gátolni 
kívánja a kormány munkáját.

„Háború” a kormány és az államfő között a vezérkari főnök miatt

Nyilatkozatháború robbant ki 
Bukarest és Brüsszel között annak 
nyomán, hogy Jean-Claude Juncker, 
az EB elnöke kételyének adott han-
got azzal kapcsolatban: Románia 
készen áll-e az elsején elkezdődött 
soros EU-elnökségre.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

M iközben Románia keddtől átvet-
te az Európai Unió soros, féléves 
elnöki tisztségét, nyilatkozat-

háború robbant ki a kormány fő erejét 
adó Szociáldemokrata Párt (PSD) vezető 
politikusai és az Európai Bizottság (EB) 
elnöke, Jean-Claude Juncker között utób-
bi nyilatkozata miatt, miszerint kételyei 
vannak afelől, hogy Románia minden 
tekintetben készen áll az Európai Unió 
tanácsa január 1-jétől esedékes soros el-
nökségének ellátására.

Mihai Fifor volt védelmi miniszter, a 
PSD országos tanácsának elnöke szerint 
Juncker – akinek nyilatkozata a hétvé-
gén látott napvilágot – összetéveszti a 
Victoria-palotát a Cotroceni-palotával, és 
„már-már szülői késztetést érez arra, hogy 
megdorgálja a kormányt”. Fifor úgy véli, 
az EB-elnökben  torz kép alakult ki mind-
arról, ami Romániában történik”, és emi-
att az Európai Bizottság bukaresti képvi-
seletének vezetője, Angela Cristea tehető 
felelőssé, aki egyértelműen PSD-ellenes 
hozzáállásával félretájékoztatja Junckert. 
Fifor szerint nem a kormány robbantotta 
ki a politikai háborút a parlamentben, és 
nem a kormány akadályozza két olyan 

minisztérium tevékenységét, amelyek-
nek kulcsfontosságú szerepük van az 
EU-elnökség ellátásában. Ezek miatt az 
ellenzéki pártok, illetve Klaus Johannis 
államfő tehetők felelőssé, utóbbi ráadá-
sul megszegi a törvényeket és az alkot-
mánybíróság határozatait is – teszi hozzá. 
„Juncker úr szerint technikailag nagyon 
jól felkészültünk az elnökségre. Igen, 
technikailag már évek óta felkészültek 
vagyunk a schengeni övezethez való csat-
lakozásra is. És? Mit értünk el vele? Sem-
mit. Románia még mindig a schengeni 
övezeten kívül van, jelentéseket készíte-
nek róla, és még mindig érvényben van 
ezzel kapcsolatban az együttműködési 
és ellenőrzési mechanizmus” – fogalmaz 
a volt védelmi miniszter. Rovana Plumb 

európai alapokért felelős miniszter szin-
tén úgy véli, hogy Juncker szavait Klaus 
Johannis államfőnek kellene megfontol-
nia, az elnöknek tudatosítania kellene, 
hogy a sikeres EU-elnökséghez „a követ-
kező hat hónapban csapattársként, nem 
ellenfélként kellene viszonyulnia a kor-
mányhoz”. Teodor Meleşcanu külügy- és 
George Ciamba európai ügyekkel megbí-
zott miniszter szerint a soros EU-elnökség 
egy jelentős európai és országprojekt, 
amely nem használható fel eszközként a 
belpolitikai harcokban.

Jean-Claude Juncker EB-elnök a Welt 
am Sonntag című német lapnak nyilat-
kozva azt mondta, technikai szempontból 
nagyon jól felkészült Románia az Európai 
Unió tanácsa hat hónapon át tartó soros 
elnökségének ellátására, de kételyei van-
nak afelől, „hogy a kormány maradékta-
lanul megértette, mit jelent az EU-orszá-
gok vezetése”. Jean-Claude Juncker úgy 
véli, a Romániában dúló politikai vita arra 
engedhet következtetni, hogy az ország 
jelenleg „nem képez egységes entitást”. 
„Ahhoz, hogy az EU-elnökség alatt Eu-
rópa egységét népszerűsíthesd, otthon is 
egységes frontra van szükség” – mondta 
Juncker. Eközben Joseph Daul, a jobbkö-
zép pártokat tömörítő Európai Néppárt 
(EPP) elnöke is megszólalt a román EU-el-
nökség ügyében. A politikus kedden Twit-
ter-bejegyzésben írt arról, hogy Klaus Jo-
hannis államfő „kiválóan” vezeti majd az 
EU elnökségét. Nem írt ugyanakkor egyet-
len szót sem a szociálliberális kormányról 
és a kormányfőről, pedig ténylegesen ők 
látják majd el az EU elnökséghez kapcso-
lódó teendőket. 

VITA A PSD POLITIKUSAI ÉS JEAN-CLAUDE JUNCKER KÖZÖTT ROMÁNIA FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL

Elnöki nyitány vita árnyékában

Rosszallás. Viorica Dăncilă és kormány kemény dorgálást kapott Junckertől

Az összetartás a román elnökség egyik fő célja

Románia elsején Ausztriától vette át az EU elnöki tisztségét, majd júliusban Finn-
országnak adja tovább. Az EU-hoz több mint tíz évvel ezelőtt, 2007-ben csatlakozó 
Románia most először látja el a félévente tagállamról tagállamra szálló tisztet. Má-
jusban rendezik az európai parlamenti választásokat, ezért szakértők szerint a most 
kezdődő fél év különösen jelentősnek számít.
Bukarest már véglegesítette a „Kohézió mint közös európai érték” mottójú prog-
ramját, amelyben a tagállamok közötti összetartást, valamint a megosztottság 
csökkentését és a megkülönböztetés felszámolását tűzte ki célul. A konvergencia 
mellett a versenyképesség megerősítésére, a munkahelyteremtésre, az innovációra, 
a digitalizációra és a fenntarthatóságra kívánnak fókuszálni, emellett a biztonság, a 
terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni harc, a kibervédelem fokozására, illetve 
a határok védelmére. A román kormány fontosnak tartja Európa globális szerepének 
és védelmi képességeinek megerősítését, a nyugat-balkáni EU-bővítés elősegíté-
sét, a multilateralizmus támogatását. Fókuszba kívánják helyezni a közös értékek, 
például a demokrácia, a szabadság, az emberi jogok védelmét, a szolidaritás, az 
esélyegyenlőség megerősítését, a fellépést a rasszizmus, az idegengyűlölet, az 
antiszemitizmus és a populizmus ellen.




