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Továbbra is ellenzi Hollandia
Románia schengeni csatlakozását
Továbbra is homályba vész, mikor 
csatlakozhat Románia a schengeni öve-
zethez, mivel még mindig nem minden 
nyugat-európai uniós tagállam támogatja 
az ország felvételét a belső határellenőr-
zés megszűnése nyomán létrejött uniós 
övezetbe – jelentette ki Teodor Meleşca-
nu külügyminiszter. A román diplomácia 
irányítója vasárnap este a Digi 24 hírtele-
víziónak nyilatkozva elmondta: Hol-
landia továbbra sem tartja időszerűnek 
Románia felvételét. Beszámolt holland 
kollégájával, Stef Bokkal folytatott tár-
gyalásairól, amelyeken az közölte: azért 
nem járultak hozzá Románia schengeni 
csatlakozásához, mivel Hollandiában 
jelenleg nagyon komoly fenntartások 
vannak mind az Európai Unió további 
bővítésével, mint további schengeni 
övezeti tagok felvételével szemben a 
különböző problémák miatt. 
„Náluk és számos más nyugati országban 
is léteznek populista, idegenellenes, 
euroszkeptikus pártok, amelyek már bi-
zonyos súlyra tettek szert a helyi politikai 
életben, így számolni kell velük. Ez volt 
az egyetlen válasz. Nincsenek kedvező 
helyzetben az ottani belpolitikai állapo-
tok” – mondta Meleşcanu.

Tăriceanu: közös államfőjelöltet
indíthat a PSD–ALDE
Nem zárta ki egy közös jelölt indítását 
az államfőválasztáson a kormánykoalí-
ciót alkotó két párt részéről Călin Popes-
cu-Tăriceanu, a kisebbik koalíciós párt 
Liberálisok és Demokraták Szövetségé-
nek (ALDE) elnöke. A politikus vasár-
nap este a România Tv-nek nyilatkozva 
emlékeztetett: 2000 óta a kormány fő 
erejét adó Szociáldemokrata Párt (PSD) 
jelöltjei képtelenek voltak államfővá-
lasztást nyerni, ezért szükséges „valami 
plusz”. Ezért érdemes megvizsgálni a 
közös PSD–ALDE-jelölt indításának 
lehetőségét – szögezte le.

Ferenc pápa: fel kell lépni
a papi pedofília ellen 
Korunk egyik csapásának nevezte a 
papok által elkövetett szexuális visz-
szaéléseket Ferenc pápa a Vatikánban 
akkreditált diplomatákhoz intézett 
hétfői beszédében, amelyben számos 
aktuális nemzetközi politikai kérdést 
is érintett. Ferenc pápa kijelentette, a 
kiskorúakkal szembeni szexuális vissza-
élés a leggyalázatosabb bűncselekmény, 
amely gyógyíthatatlan sebet ejt az 
áldozatokon. Az egyházfő hangsúlyozta, 
hogy a Szentszék és az egyház egésze 
elkötelezi magát a pedofília elleni 
harcra és a megelőzésre, valamint az 
esetek eltitkolásának felszámolására, 
„fényt derítve az igazságra az egyházi 
személyeket érintő ügyekkel kapcsolat-
ban és igazságot szolgáltatva a szexuális 
erőszakot elszenvedett kiskorúaknak, 
amit a hatalommal való visszaélés is 
súlyosbít”.

Újabb Trump–Kim-találkozó jöhet
Washington és Phenjan már a következő 
csúcstalálkozó helyszínéről egyeztet – 
közölte Donald Trump amerikai elnök 
vasárnap újságírókkal. Az elnök azon-
ban kitért a konkrétumok elől: sem a 
Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel 
tervezett csúcstalálkozó lehetséges hely-
színét, sem az időpontját nem említette. 
„Valószínűleg rövid időn belül bejelent-
jük” – fogalmazott Trump a várható 
csúcstalálkozóról. Majd hozzátette: „ők 
is akarják ezt a találkozót, mi is akarjuk, 
aztán majd meglátjuk, mi történik”. 
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A közlekedési tárca élére Rovana Plumb 
európai uniós alapokért felelős minisz-

tert, a fejlesztési minisztériuméra pedig Eu-
gen Teodorovici pénzügyminisztert jelölte 
ügyvivő miniszternek tegnap Viorica Dăncilă 
miniszterelnök annak nyomán, hogy Klaus 
Johannis államfő elutasította a kormányfő 
által eredetileg jelölt politikusok kinevezését 
a tisztségekbe. A kormány tegnapi közlemé-

nye szerint a cél az, hogy biztosítsák a két 
tárca működésének folyamatosságát, hiszen 
olyan minisztériumokról van szó, amelyek 
fontos beruházási projekteket felügyelnek. 
Létfontosságúnak nevezték ugyanakkor, 
hogy mihamarabb kinevezzék az új minisz-
tereket.

Egyúttal jelezték: várják az államfőtől a 
két korábbi jelölt elutasításának indoklását. 

Mint arról beszámoltunk, Klaus Johannis 
pénteken jelentette be, hogy nem hajlandó 

kinevezni a kormányfő jelöltjeit a két tárca 
élére. Indoklást e hét közepére ígért. A PSD 
már hetekkel ezelőtt úgy döntött, nyolc tár-
ca élén cserél minisztert, Johannis azonban 
csak hat új miniszter kinevezésébe egyezett 
bele, ami miatt a kormány az alkotmánybí-
rósághoz fordult, a taláros testület pedig de-
cemberben arra kötelezte az államfőt, hogy a 
lehető leggyorsabban fogadja el a két távozó 
miniszter lemondását, és döntsön a helyük-
re jelölt személyekről.
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Lemondott tegnap az Országos Korrup-
cióellenes Ügyosztály (DNA) ügyvivő fő-

ügyészi tisztségéről Anca Jurma, aki július 
óta töltötte be a tisztséget. Ezzel okafogyottá 
vált a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Ta-
nács (CSM) tegnapi ülésének azon napirendi 
pontja, amely Jurma mandátumának meg-

hosszabbításáról szólt. A hírt Tudorel To-
ader igazságügy-miniszter jelentette be, aki 
elmondta, Jurma levélben értesítette a CSM 
ügyészi részlegét, hogy nem kíván a DNA 
élén maradni. Ennek nyomán várhatóan új 
ügyvivő főügyészt jelölnek majd a DNA élére. 
A bírák és ügyészek szakmai tevékenységét 
felügyelő testületnek amúgy már december 
20-án döntenie kellett volna a témában, 

ám elhalasztották a határozathozatalt, mi-
után nyilvánosságra került egy beszélgetés, 
amelyet Jurma beosztottaival folytatott, és 
amelyben arról beszélt: a DNA ügyészei egy-
re gyávábbak. Mint ismeretes, Jurmát július 
12-én nevezték ki ügyvivő főügyésszé, mi-
után Klaus Johannis államfő menesztette 
tisztségéből a DNA addigi főügyészét, Laura 
Codruţa Kövesit. 

Plumb és Teodorovici az ügyvivő miniszterek

Lemondott a DNA ideiglenes főügyésze

Nem is kérdés, hogy Európa válság-
ban van. De mit várhatunk ebben 
a bonyolult politikai helyzetben az 
idei esztendőtől, merre tart az öreg 
kontinens, s mire lehet képes a 
román uniós elnökség? Elemzővel 
kerestük a választ.
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B evándorlás és szuverenitás, ez a 
2019-es év európai politikájának 
két kulcsszava – véli Pócza István, 

a budapesti Alapjogokért Központ vezető 
elemzője, aki szerint a tematikák szorosan 
össze is függnek egymással, s mindkettőt 
az előző év megválaszolatlan kérdései, 
valamint eleve rossz felvetései határozzák 
meg. A szakértő a Krónika érdeklődésé-
re elmondta, a szuverenitás kérdésének 
egyik szimbolikus, de gyakorlati történé-
se is a britek várható kiválása lesz. Mint 
fogalmazott, ennek legfőbb és egyben 
szomorú üzenete az, hogy az Európa-pro-
jekt már nem kizárólag sikertörténet. 
„Az egyik legfontosabb tagország szakít 
a közösséggel, méghozzá a szuverenitás 
folyamatos és tudatos csökkentése miatt. 
Úgy látszik, ezt az európai politikusok 
nem fi gyelemfelhívásként értelmezik. 
Inkább úgy, hogy megszabadulnak egy 
nagy tehertől, amely eddig visszafogta a 
haladást” – hangsúlyozta a kutatóintézet 
munkatársa.

Pócza István emlékeztetett rá, Angela 
Merkel német kancellár már a jövőn gon-
dolkodik: december végén azt mondta, az 
országoknak fel kell készülniük a szuvere-
nitásukról való lemondásra. „Tehát az or-
szágoknak le kellene tenniük arról, hogy 
a jövőjük a saját kezükben legyen. Merkel 
nem véletlenül beszélt erről éppen most. 
A központosításban érdekelt politikusok 
2019-es célkitűzése ez” – nyomatékosí-
totta az elemző. Hozzátette ugyanakkor, 
hogy a napi hírekben és politikában nem 
ilyen egyértelműen hallunk majd ezekről 
a kezdeményezésekről. „Nem azt mond-
ják majd, hogy erről vagy arról le kell mon-

dani. Európai ügyekről, közös érdekekről 
hallunk majd, amiért az országoknak több 
teret kell adniuk az EU-s intézmények 
számára. A magukat Európa-párti poli-
tikusoknak kikiáltók szeretnek minden 
általuk képviselt kérdést európai ügyként 
bemutatni” – mondta Pócza István.

Szerinte 2019 nagy kihívása az, hogy a 
tagállami politikusok felismerik-e, és tud-
nak-e különbséget tenni a valóban euró-
pai, tehát közös ügyek, érdekek, valamint 
az európainak beállított, de a valójában 
más országok vagy idegen érdekek által 
fontosnak tartott ügyek között. „Minden 
döntés végső fokmérőjének ennek kell 
lennie. Nem szabad bedőlni és moder-
nnek venni minden Brüsszelből érkező, 
európainak mondott javaslatot” – fi gyel-
meztetett a szakértő.

A másik nagy kérdéssel, a bevándorlás-
sal kapcsolatban az Alapjogokért Központ 
vezető elemzője azt mondta, a májusi eu-
rópai parlamenti választás legfontosabb 
témája is ez lesz. „Lehet, hogy a nyilvá-
nos viták nem vagy nem kizárólag erről 
szólnak majd, de az egymással szemben 
álló felek közötti törésvonal egyértelműen 
itt húzódik. Minden más csak színjáték. 
A bevándorlás pedig szorosan összefügg 
a szuverenitási kérdésekkel is: az európa-
inak mondott ügyek érdekében megfosz-
tanák a tagállamokat attól, hogy maguk 

dönthessenek a bevándorlási politikáról. 
A szuverenitásellenes és bevándorláspárti 
erők pedig egyúttal el is akarják terelni a 
fi gyelmet az igazán fontos európai ügyek-
ről, mint a gazdasági versenyképesség 
vagy a nemzeti kisebbségek helyzete” 
– nyilatkozta a budapesti kutatóintézet 
munkatársa.

Lapunk arról is megkérdezte Pócza Ist-
vánt, mire számít a román uniós elnök-
ségtől. Mint fogalmazott, egy rendkívül 
fontos és kihívásokkal teli időszakban 
vette át Románia az EU soros elnöki stafé-
táját, az EP-választás fél évében elnökölni 
ugyanis felelősség, de lehetőség is. Most 
ugyanis a többi elnökségi időszakhoz ké-
pest nagyobb tér nyílik Európa jövőjének 
alakítására. „A román soros elnökség 
prioritásai azonban csak részlegesen rea-
gálnak ezekre az igazán nagy kihívásokra, 
a prioritások között megfogalmazott gon-
dolatok inkább elnagyoltak, s többnyire a 
brüsszeli elvárásoknak igyekeznek meg-
felelni. Az elnökség részletes programja 
január 15-én jelenik majd meg, így addig 
még van lehetőség az igazán nagy kér-
désekre fókuszálni, és jó irányba állítani 
az elnökség menetét. Ha ez nem sikerül, 
akkor a román elnökség bele fog szürkül-
ni az EP-választási kampányba, és senki 
nem fog emlékezni arra, hogy ki elnökölt 
ebben a fél évben” – vélte az elemző.
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A ROMÁN UNIÓS ELNÖKSÉG BELESZÜRKÜLHET A MÁJUSI EP-VÁLASZTÁST MEGELŐZŐ KAMPÁNYBA

EU: bevándorlás vagy szuverenitás?

Kulcsfontosságú probléma. A bevándorlás kérdése idén is meghatározó lesz Európában




