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Visszavonatnák a vezérkari főnök
mandátumának meghosszabbítását
Úgynevezett előzetes panasszal fordult 
tegnap a védelmi minisztérium Klaus 
Johannis államfőhöz, a vezérkari főnök 
mandátumát meghosszabbító, a kor-
mány által törvénytelennek minősített 
elnöki rendelet visszavonását sürgetve. 
A jobboldali elnökkel nyílt konfl iktusban 
álló szociálliberális kormány a közigaz-
gatási bíróságon akarja elérni az általa 
kifogásolt elnöki rendelet megsemmisíté-
sét. Ezt akkor teheti meg, ha az elnök az 
előzetes panaszban foglalt felszólításnak 
egy hónapon belül nem tesz eleget.

Sargentini: a kormány bírálata fontos
a demokráciában
A kormány bírálata fontos, az ellenőrzést 
és az egyensúlyokat biztosító szabad 
média pedig nélkülözhetetlen a demok-
ráciában – jelentette ki Judith Sargentini 
holland zöldpárti EP-képviselő Brüsz-
szelben, a Radikális Európai Demok-
raták (RED) Stop Orbán címmel tartott 
tüntetésén kedden. Sargentini kiemelte, 
minden alkalommal megdöbben, amikor 
egy európai miniszterelnök összekeveri 
az országot a pártjával, az embereket 
a kormányával. A képviselő fontos-
nak nevezte a szakszervezetek, a civil 
szerveztek, valamint az ellenzéki pártok 
összefogását és azt, hogy közös csoportot 
hozzanak létre. Mint emlékeztetett, az 
Európai Parlament december közepén 
szavazta meg a róla elnevezett jelentést, 
amely véleménye szerint a jogállamiság 
és az alapvető jogok magyarországi 
helyzetéről szól. Számos nagy fontosságú 
témát jár körbe, amely minden magyar 
állampolgár jogát vizsgálja, és azt, hogy 
ezeket a jogokat milyen módon csorbítja 
a magyar kormány – közölte.

Új gyanúsított őrizetben Belgiumban
Újabb embert tartóztattak le a 2015 
novemberében Párizsban elkövetett 
terrortámadásokkal összefüggésben Bel-
giumban, aki a gyanú szerint fegyverek-
kel, köztük Kalasnyikov gépkarabélyok-
kal látta el a hét helyszínen, 130 ember 
halálát okozó támadásokat végrehajtó 
dzsihadistákat. Mohamed E.-t közvetle-
nül karácsony előtt fogták el. Közvetlen 
kapcsolatban lehetett azzal a Mohamed 
Bakkalival, akit a terrortámadások után 
néhány héttel vettek őrizetbe annak 
vádjával, hogy logisztikai támogatást 
nyújtott a párizsi terrortámadások felté-
telezett főszervezőjének, Salah Abdes-
lamnak, valamint segítséget nyújtott a 
terroristáknak abban, hogy a fegyvereket 
Franciaországba szállította. Ő volt az is, 
aki hamis iratokat használva több lakást 
bérelt, amelyek rejtekhelyül szolgáltak a 
későbbi elkövetőknek.

Fal helyett acélkerítés épülhet 
az amerikai–mexikói határon
Donald Trump amerikai elnök beleegyez-
ne abba, hogy az amerikai–mexikói 
határon ne fal, hanem acélkerítés épül-
jön – derült ki keddi, a Fehér Ház Ovális 
irodájából közvetített tévébeszédéből, 
amelyet a nagy amerikai televíziós csa-
tornák helyi idő szerint este kilenc órakor 
sugároztak. A jóslatokkal ellentétben az 
elnök nem jelentette be, hogy szükség-
állapotot hirdetne.  Trump leszögezte: 
növekvő humanitárius és biztonsági vál-
ság alakult ki a déli határokon, naponta 
ezrek próbálnak meg bejutni amerikai 
területre. „Nincs már helyünk, ahol 
elhelyezhetjük őket, és nincsenek meg 
az eszközeink, hogy megfelelő módon 
visszaküldjük őket oda, ahonnan útnak 
indultak” – fogalmazott.
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Nem akar visszakerülni a tisztségébe, és 
kártérítést sem kér Laura Codruța Köve-

si, az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály 
(DNA) tavaly leváltott főügyésze, aki – mint 

arról beszámoltunk – menesztésének kö-
rülményei miatt az Emberi Jogok Európai 
Bíróságához (EJEB) fordult. Kövesi tegnap 
közölte, keresetének célja az, hogy a jövőben 
megakadályozza a visszaéléseket a vezető 
beosztású ügyészek leváltását illetően, az, 
hogy ne lehessen „térdre kényszeríteni” az 
ügyészeket. A volt főügyész azt kifogásolja, 
hogy a menesztési eljárás során nem hall-
gatták meg, egyszer sem idézték be, és az al-
kotmánybíróság rendelte el a leváltását, bár 
az alkotmánybíróság működését szabályozó 
törvényben nem szerepel, hogy a taláros 
testületnek jogában áll a vezető beosztású 
ügyészek leváltása vagy szankcionálása. 
Úgy véli, ennek nyomán sérültek a méltá-
nyos eljáráshoz, a védelemhez és a fellebbe-
zéshez fűződő alapvető jogai. „Elvi kérdésről 
van szó” – jelentette ki Kövesi. „AZ EJEB-hez 
benyújtott kereset célja az, hogy a jövőben 
ne követhessenek el hasonló visszaélése-

ket más vezető beosztású ügyészek ellen” 
– hangoztatta a volt főügyész. Megismételte 
korábbi kijelentését, miszerint az ügyészsé-
gek elleni „támadások” célja a román állam 
térdre kényszerítése, így próbálják leállítani 
az ügyészeket, így számolnák fel az ügyészi 
függetlenséget, és megpróbálják félreállítani 
azokat a közvádlókat, akik folytatni akarják 
a korrupcióellenes küzdelmet.

Mint arról beszámoltunk, Kövesi leváltá-
sát tavaly februárban kezdeményezte Tu-
dorel Toader igazságügy-miniszter az általa 
elkövetett visszaélésekre, alkotmánysérté-
sekre és rossz menedzseri tevékenységére 
hivatkozva. Klaus Johannis államfő azon-
ban megtagadta a leváltását, mondván, 
elégedett Kövesi és a DNA tevékenységével. 
Toader azonban alkotmánybírósághoz for-
dult, amely arra kötelezte az államfőt, hogy 
a szakminiszter javaslatának eleget téve eltá-
volítsa Kövesit.

Kövesi: nem akarok visszakerülni a DNA élére

Öt migránst fogad be Románia 
azon segélyhajókról, amelyek Málta 
partjainál vesztegeltek, mert a szi-
getország nem engedi kikötni őket 
– közölte a bukaresti külügy.
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P artraszállási engedélyt kapott Mál-
tán az a 49 afrikai migráns, aki de-
cember vége óta két hajó fedélzetén 

a szigetország partjai mentén vesztegelt, 
miután az Európai Unió több tagállama – 
köztük Románia – vállalta, hogy befogad-
ja őket – jelentette be tegnap Joseph Mus-
cat máltai miniszterelnök. A kormányfő 
közölte: nyolc EU-tagállam – Németor-
szág, Franciaország, Portugália, Írország, 
Luxemburg, Hollandia, Olaszország és az 
EU soros elnöki tisztségét betöltő Románia 
– megállapodott, hogy mind a 49, segély-
szervezetek által kimentett migránst befo-

gadja. Muscat leszögezte: Málta nem zárja 
le a partjait, de mindenkit felszólít, hogy 
tartsa be a nemzetközi szabályokat, a ter-
het pedig meg kell osztani, mivel összeu-
rópai problémáról van szó. Az egyébként 
kedden derült ki, hogy Románia is bekap-
csolódik a Málta partjainál hetek óta vesz-
teglő migránshajók ügyének rendezésébe: 
a román külügyminisztérium kedden dél-
után közölte, Bukarest elvi beleegyezését 
adta, hogy öt migránst befogadjon.

A külügy szerint Románia az Európai 
Unió tanácsának soros elnökeként a szo-
lidaritás jegyében pozitív üzenetet akart 
közvetíteni a tagországok felé, hogy ha-
sonló módon járjanak el. A közlemény 
ugyanakkor pontosítja, hogy az ajánlat 
konkrét megvalósítására később kerül sor, 
a hatályos törvények és a humanitárius 
problémák kezelését szabályozó dublini 
egyezmény megszabta keretek között.

A közlemény emlékeztet: Románia a 
szolidaritás és a felelősségteljes hozzáál-

lás szükségességét hangoztatta a migráció 
kezelésének ügyében, és ezt az EU soros 
elnökeként is fenntartja. Ugyanakkor hoz-
záteszi: a 49 migráns helyzetének rende-
zése ismét csak alátámasztja olyan intéz-
kedések szükségességét, amelyek révén 
hatékonyan kezelhető a migráció, és elejét 
lehet venni, hogy a migránsok veszélyes 
utazásokra induljanak. Ennek jegyében 
a román EU-elnökség az együttműködés 
fokozását szorgalmazza a migránsokat 
kibocsátó afrikai országokkal az illegális 
migráció leállítása érdekében.

A Sea-Watch nevű civil szervezet hajóján 
32 menekült tartózkodott, a Sea-Eye szer-
vezet hajóján pedig 17. Málta megengedte, 
hogy a rossz időjárás miatt a parti vizeire 
hajózzanak, de nem adott kikötési enge-
délyt, hogy ne teremtsen precedenst civil 
szervezetek hajóira emelt menedékkérők 
befogadására. Málta azt kérte, a migrán-
sok elosztására vonatkozó egyezménybe 
foglalják bele annak a 249 menekültnek 
az elhelyezését is, akik mintegy tíz nappal 
ezelőtt szálltak partra a szigetországban. 
Közülük végül 131-et továbbszállítanak 
más EU-tagállamokba, 44 bangladesit vi-
szont hazaküldenek.

Olaszországban közben belpolitikai vi-
tát kavart a szigetország partjainál vesz-
teglő migránshajók ügye. „Ha nem száll-
hatnak partra, repülővel megyek értük, 
és elhozom őket magammal” – jelentette 
ki Giuseppe Conte olasz miniszterelnök 
kedd este a december 22. óta Málta part-
jainál veszteglő migránsokról. Giuseppe 
Conte kijelentette, Olaszország kész befo-
gadni a nőket és gyermekeket. Matteo Sal-
vini belügyminiszter azonnal reagált han-
goztatva, hogy az ő belegyezésével „senki 
sem fog Olaszországba érkezni”.

BUKAREST ELVI BELEEGYEZÉSÉT ADTA, HOGY ÖT MENEKÜLT AZ ORSZÁGBA ÉRKEZZEN MÁLTÁRÓL

Migránsokat fogad be Románia

Sodródnak. Több európai államhoz hasonlóan Románia is átvehet néhány menekültet

Florea újabb elutasítása

Másodszor is elutasította Adina Florea 
konstancai ügyésznő kinevezését a DNA 
élére Klaus Johannis államfő, aki tegnap 
levélben adott magyarázatot Tudorel To-
ader igazságügyi miniszternek arra, hogy 
miért utasította el második alkalommal 
is a kinevezést. Johannis azzal indokolta 
Florea kinevezésének elutasítását, hogy 
a javaslathoz csatolt dokumentációban 
továbbra sincs bizonyíték arra, hogy a 
DNA-főügyészi tisztségre jelölt személy 
nem volt a Szekuritáté tagja, illetve 
nem működött együtt a kommunista 
titkosszolgálattal. A Szekuritáté Irattárát 
Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) mai 
ülésén dönthet arról, hogy fenntartja-e, 
vagy sem az Adina Floreának korábban 
kiadott igazolást, miszerint nem mű-
ködött együtt a kommunista erőszak-
szervezettel. Sulfi na Barbu CNSAS-tag 
hétfőn közölte, hogy az igazolás 2009-es 
keltezésű, és elindították a törvény által 
előírt folyamatot a dokumentum újbóli 
ellenőrzésére.

Kihallgatták a bírák megfélemlítéséről beszélő váradi ügyészeket

Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) nagyváradi részlegének öt ügyészét 
hallgatták ki tegnap a legfőbb ügyészségen annak a hangfelvételnek az ügyében, 
amelyen – állítólag – a DNA több nagyváradi ügyésze a bírák megfélemlítésére hasz-
nált praktikákról beszél. Az ügyészek nem kívántak nyilatkozni a sajtónak a témában. 
A bírák és ügyészek által elkövetett bűncselekmények kivizsgálásával foglalkozó 
ügyosztály múlt héten jelentette be, hogy in rem (azaz a bűncselekmény elkövetésére 
irányuló gyanú megalapozottságát vizsgáló) eljárást indított az ügyben. Mint arról 
beszámoltunk, a felvétel tanúsága szerint az ügyészek arról beszéltek, hogy ellenük 
indított bűnvádi eljárások révén félemlítenék meg a bírákat.




