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Megindokolta Johannis
a miniszterjelöltek elutasítását
Lia Olguţa Vasilescu volt munkaügyi 
miniszternek nincs kellő tapasztalata 
közlekedés terén – ezzel indokolta Klaus 
Johannis államfő, hogy nem nevezte ki 
őt a közlekedési minisztérium élére. Az 
elnök két, csütörtökön elküldött levélben 
magyarázta el Viorica Dăncilă miniszter-
elnöknek, miért utasította el miniszterje-
löltjei, előbb Lia Olguţa Vasilescu és Ilan 
Laufer, majd Vasilescu és Mircea Dră-
ghici kinevezését a közlekedési, illetve a 
regionális fejlesztési minisztérium élére.
A többi jelölt vonatkozásában rámuta-
tott: nem derül ki, hogy a jelölt eleget 
tesz az alkotmány 105-ös cikkelye, illetve 
a kormány működéséről és megszervezé-
séről szóló, 2001/90-es törvény 2. cikkelye
által előírt követelményeknek. Mindkét 
idézett cikkely a kormánytagok össze-
férhetetlenségi ügyeire vonatkozik. Toni 
Greblă kormányfőtitkár, volt alkotmány-
bíró az indoklásokat kommentálva kije-
lentette: az államfő politikai okokból uta-
sította el a jelölteket, döntésének semmi 
köze az alkotmányhoz. Hozzátette: a 
kormány ragaszkodik a jelöltekhez, aki-
ket az elnöknek el kell fogadnia. Ennek 
szellemében a kormányfő ismét Vasiles-
cut és Drăghici-et jelölte miniszternek.

Ellenőrzés a nagyváradi DNA-nál
Vizsgálatot rendelt el csütörtökön Călin 
Nistor, az Országos Korrupcióellenes 
Ügyosztály (DNA) ügyvivő főügyésze a 
DNA nagyváradi kirendeltségénél, miu-
tán nyilvánosságra került egy hangfelvé-
tel, amelyen a DNA nagyváradi ügyészei 
arról beszélnek: ellenük indított bűnvádi 
eljárásokkal félemlítenek meg bírákat. 
Eközben a bírák és ügyészek által elkö-
vetett bűncselekmények kivizsgálására 
nemrég létrehozott ügyészi részleg által 
folytatott bűnvádi eljárás részeként zajló 
szerdai kihallgatást követően az egyik 
ügyész, Ciprian Man bocsánatot kért 
mindazoktól, akiket megsértettek. Egy 
másik kihallgatott ügyész, Cristian Mari-
us Ardelean azt állította: soha semmilyen 
visszaélést nem követett el.

Boncolási adatokat lopott
egy volt terrorista 
Eljárást indítottak a belga hatóságok az 
Iszlám Állam nevű terrorszervezet egy 
korábbi harcosa ellen, aki a vádak szerint 
a többi között egy olyan merevlemezt is 
ellopott, amely a 2016-os brüsszeli rob-
bantások áldozatainak boncolási jegyző-
könyveit tartalmazta. A gyanúsítottnak, a 
27 éves Illias Khayarinak múlt héten meg 
kellett jelennie egy találkozón a feltételes 
szabadlábra helyezésével kapcsolatban, 
és az épületből kifelé több tárgyat is 
ellophatott az ügyészség orvosszakértői-
nek részlegén, köztük a terrortámadások 
áldozatainak boncolási jelentéseit tartal-
mazó merevlemezt – írta a Le Soir című 
napilap. A férfi t néhány nappal később 
őrizetbe vették, majd letartóztatták, ő 
azonban tagadja a lopást.

Trump: „idővesztegetés” tárgyalni
a demokratákkal
„Tiszta idővesztegetés” tárgyalni a kong-
resszus demokrata párti vezetőivel – írta 
szerdán Twitter-bejegyzésében Donald 
Trump amerikai elnök. Az elnök a kong -
resszus demokrata párti és republikánus 
vezetőivel egyeztetett a részleges kor-
mányzati leállás feloldásáról és az ameri-
kai–mexikói határra tervezett falról. Ám 
amikor Nancy Pelosi házelnök ismét el-
utasította, hogy a demokraták pénzt sza-
vazzanak meg a falépítésre, az elnök fel-
állt, és faképnél hagyta a demokratákat.
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Feszült hangulatban készült a kormány 
arra a lapzártánk után zajló hivatalos ün-

nepségre Bukarestben, amelyen az Európai 
Unió legfőbb intézményei vezetőinek jelen-
létében vette át Románia hivatalosan az EU 
soros, féléves elnöki tisztségét. A Román At-
henaeum nevű koncertteremben megrende-
zett ünnepélyes ceremónián a tervek szerint 
jelen volt Jean-Claude Juncker, az Európai 
Bizottság, Antonio Tajani, az Európai Parla-
ment és Donald Tusk, az Európai Tanács el-
nöke is. Az eseményen emellett részt vettek 
az Európai Bizottság biztosi kollégiumának 
tagjai is. Román részről Klaus Johannis ál-
lamfő és Viorica Dăncilă miniszterelnök is 
felszólalt, ugyanakkor Liviu Dragnea, a PSD 
és a képviselőház elnöke nem volt jelen, mi-
vel szabadságát tölti. A beszédeket követő 

ünnepi hangversenyen fellépett a 28 európai 
uniós tagállam zenészeiből álló szimfoni-
kus zenekar, valamint több neves romániai 
előadóművész. Jean-Claude Juncker pénte-
ken Klaus Johannisszal, Viorica Dăncilával 
és a parlament házelnökeivel is tárgyal.

Szerdán a román kormányfő úgy nyilatko-
zott, az ország két szimbolikus épületében, 
a Román Atheneumban és a Victoria-palo-
tában veszi kezdetét hivatalosan Románia 
EU-elnöki mandátuma. „Biztosítom önö-
ket, hogy sikerrel fogjuk betölteni pártatlan 
mediátori, megegyezést elősegítő szerep-
körünket, és a jelenlegi európai kihívások 
szerepelnek majd prioritási listánkon. Itt a 
Brexitre, a Brexit utáni Európai Unióra, az 
európai parlamenti választásokra, a sokévi 
pénzügyi keretre, a közös agrárpolitikára, 
a kohéziós politikára gondolok, ugyanakkor 
a külpolitikával, migrációval, terrorizmus-

sal, menekültüggyel kapcsolatos új kihívá-
sokra is – fogalmazott Dăncilă. Nem min-
denki osztotta ugyanakkor a miniszterelnök 
optimizmusát: az ünnepi eseményre ellen-
zéki szervezetek kormányellenes tüntetést 
hirdettek Bukarestben, Európát akarunk, 
nem diktatúrát! jelszóval. A tüntetés indok-
lásaként azt hozták föl, hogy meg akarják 
mutatni a jelen levő EU-s vezetőknek: a je-
lenlegi kormány politikája ellenére a romá-
niaiak európai polgárok, akik hisznek az EU 
alapvető értékeiben.  A bukaresti városháza 
ugyanakkor betiltotta a kormányellenes tün-
tetést. Az egyik főpolgármester-helyettes ar-
ról értesítette Cristian Dide kezdeményezőt, 
hogy a koncertterem előtti George Enescu 
téren nem szervezhet demonstrációt, mert a 
térségre a külügyminisztériumnak van terü-
letfoglalása a román uniós elnökség ünne-
pélyes nyitórendezvénye miatt.

Uniós elnöki nyitány kormányellenes hangulatban

Magyarország célja, hogy az EU 
egész intézményrendszerében kerül-
jenek többségbe a bevándorláselle-
nes erők – jelentette ki Orbán Viktor 
miniszterelnök.
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O rbán Viktor magyar miniszter-
elnök szerint sorsdöntő lehet a 
májusi európai parlamenti (EP-) 

választás. A kormányfő csütörtöki sajtó-
tájékoztatóján hangsúlyozta: eddig csak 
Magyarországon mondhatták el az em-
berek a véleményüket a bevándorlásról, 
a többi európai országban erre nem volt 
mód. Ezért a májusi voksolás nagy lehe-
tőség az európaiaknak, hogy elmondják 
véleményüket – mutatott rá.

Az MTI beszámolója szerint közölte: 
Magyarország célja, hogy az EU vala-
mennyi intézményrendszerében, min-
den intézményben kerüljenek többségbe 
a bevándorlásellenes erők, az EP-ben, 
utána az Európai Bizottságban, majd a 
nemzeti parlamenti választások ered-
ményeként az Európai Tanácsban. Az is 
cél, hogy az EP-választás eredményeként 
„mi legyünk a legsikeresebb párt” Euró-
pában és az Európai Néppártban – ma-
gyarázta a kormányfő. Orbán Viktor arról 
is beszélt: a migráció nem egyszerűen az 
európai parlamenti választás fő kérdése 
lesz, egy olyan témáról van szó ugyanis, 
amely mélységében alakítja át a teljes 
európai politikát. A pártok hagyományos 
jobb- és baloldali felosztása átadja a he-

lyét a bevándorláspárti-bevándorláselle-
nes dimenziónak, továbbá a migrációs 
vita újraértelmezi a kereszténységhez 
való viszonyt is, a keresztény kultúra vé-
delmét szinte politikai kötelezettséggé 
teszi – mondta a kormányfő. Szerinte a 
bevándorlásról szóló vita újraértelmezi 
a szuverenitásvitát is, a bevándorlás-
pártiak ugyanis nem tartják tiszteletben 
azoknak a döntését, akik nem akarnak 
migránsokat befogadni.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy 
az eddigi egységes európai civilizáció 
helyett két külön civilizáció lesz: egy 
vegyes, amely az iszlám és a keresztény-
ség együttélésére építi a jövőjét, és a kö-

zép-európaiak, „akik továbbra is keresz-
tény civilizációként” képzelik el Európát. 

A miniszterelnök szerint a migráció 
lesz a következő 15–20 év legnagyobb 
sorskérdése Európában, ugyanis Afrika 
és Ázsia népességmegtartó ereje nem nő 
olyan gyorsan, mint a népessége. Közöl-
te: Magyarország azzal büszkélkedhet, 
hogy először adott bizonyítékot arról, 
hogy a migrációt meg lehet állítani a 
szárazföldön, és hosszú ideig egy ten-
geri ország sem vállalkozott hasonlóra. 
Matteo Salvini olasz belügyminiszter 
mondta először, hogy ez lehetséges, ez 
tette hőssé az ő szemében – mutatott rá 
a miniszterelnök sok sikert kívánva az 
olasz tárcavezetőnek.

A kormányfő kitért rá: a migráció már 
most is mély változásokat hozott Európa 
jövője tekintetében. Van, ahol már eldőlt, 
hogy kevert civilizáció lesz, és csak az 
együttélés kérdéséről tudnak már beszél-
ni. A migráció Nyugat-Európában együtt-
élési kérdés, Közép-Európában azonban 
még nem, itt a vita arról szól, hogyan 
akadályozzuk meg annak a helyzetnek 
a kialakítását, amely Nyugat-Európában 
már látható – magyarázta. Orbán Viktor 
hangsúlyozta: „egészen más kérdéseik 
vannak nekik és nekünk”, a migráció 
messzire vitte egymástól Európa két ré-
szét, és az a kérdés, hogy tudnak egysé-
gesek maradni, ha ennyire különböző 
jövőt választottak maguknak. 
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ORBÁN VIKTOR: SORSDÖNTŐ LEHET A MÁJUSI EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS

Cél a bevándorlásellenes többség

Komoly tét. Orbán Viktor szerint a migráció átalakítja az európai politikát

Bukarest szerint tárgyalni kell a migrációról

A Máltánál veszteglő mentőhajókról partra vitt 49 migráns, illetve a szigetországban 
lévő társaik sorsának ügye lendületet adhat az egész Európai Uniót érintő migrá-
ciós kérdés tárgyalásának – jelentette ki George Ciamba európai ügyekért felelős 
tárca nélküli miniszter csütörtökön a Teodor Meleşcanu külügyminiszterrel közös 
bukaresti sajtóbeszélgetésen. A brüsszeli uniós tudósítóknak szervezett esemé-
nyen George Ciamba kĳ elentette, az Európai Uniót érintő egyik legnehezebb kérdés 
a migráció, amelyet tekintve komoly ellentétek osztják meg az Unió tagországait. 
Mivel a májusban esedékes európai parlamenti választások egyik központi kérdése 
is a migráció lesz, a román elnökség ezen a téren előremutató tárgyalásokat akar 
folytatni, és pozitív eredményt akar elérni. Mint mondta, a migráció okozta problé-
mák megoldása túlmutat az Európai Unió Tanácsának januárban kezdődött féléves 
román elnöksége munkáján, ugyanis közös európai problémáról van szó, amely 
közös európai megoldást igényel. A román elnökség az igen eltérő álláspontok 
közelítésén fog dolgozni, hogy az Unió meg tudja őrizni egységét – közölte.




