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Johannis újabb kifogása
Újabb ürügyet talált Klaus Johannis 
államfő arra, hogy ne nevezze ki Lia 
Olguţa Vasilescut a fejlesztésért is fe-
lelős miniszterelnök-helyettesi, Mircea 
Drăghici-et pedig a közlekedési minisz-
teri tisztségbe. Az államfő csütörtökön 
közölte: a jelöltek dossziéja hiányos, 
nincs benne erkölcsi bizonyítvány és 
összeférhetetlenségi nyilatkozat.

Lazăr: törvényesen készültek
a vádiratok
Az ügyészek kizárólag a büntetőjogi 
perrendtartás alapján jártak el a vád-
iratok összeállításakor – jelentette ki 
csütörtökön Augustin Lazăr legfőbb 
ügyész annak kapcsán, hogy szerdán az 
alkotmánybíróság alkotmányellenesnek 
minősítette a legfőbb ügyészség és a 
Román Hírszerző Szolgálat (SRI) között 
megkötött titkos megállapodásokat. Hoz-
zátette: ha a vádirat tanulmányozásakor 
egy bíró úgy értékeli, hogy a nyomozás 
törvénytelenül zajlott, érvénytelenítheti 
azt. Lazăr derűlátásának adott hangot, 
mondván: reméli, hogy az ügyek átvizs-
gálása során egyetlen vádiratot sem 
semmisítenek meg törvénytelenségekre 
hivatkozva. Dana Gârbovan, a romániai 
bírák országos szövetségének (UNJR) 
elnöke az ítélet kapcsán úgy vélekedett: a 
titkos paktumok akadályozták a bírósá-
gokat, hogy az alkotmánynak megfelelő-
en megvalósítsák az igazságszolgáltatást.

A jogállamisághoz kötnék
az uniós kifi zetéseket
Megszavazta az Európai Parlament 
(EP) csütörtökön azon tervezett mecha-
nizmusnak a létrehozását, amelynek 
keretében bizonyos, például jogálla-
misági feltételekhez kötnék az Európai 
Unió tagállamainak megítélt közösségi 
források kifi zetését a 2021–2027 közötti 
költségvetési ciklusban. A jelentést 
397:158 arányban fogadták el a stras-
bourgi plenáris ülésen. A mechanizmus 
keretében felfüggeszthetnék, csökkent-
hetnék a jogállamisági elveket súlyosan 
megsértő vagy például az uniós pénzeket 
érintő csalások és korrupció, illetve az 
adócsalások ellen nem elég hatékonyan 
fellépő országoknak szánt EU-s forráso-
kat, a hiányosságok jellegével és súlyos-
ságával arányos módon.  Ilyen határozat-
ra a tervek szerint az Európai Bizottság 
tehetne javaslatot, egy független szakér-
tői testülettel való egyeztetést követően. 
Elfogadásáról pedig a két társjogalkotó 
szerv, az Európai Parlament és a tagálla-
mok kormányait tömörítő tanács dönte-
ne. Emellett az EP arról is szavazott, hogy 
az EU következő hétéves költségvetésé-
ben 1,8 milliárd eurót, a jelenlegi összeg 
háromszorosát különítik el az uniós 
értékeket védő NGO-k támogatására.

Kiszivárogtak Washington
közel-keleti béketervének részletei
Kiszivárogtak Washington közel-keleti 
béketervének részletei, amelyekkel az 
Egyesült Államok a sok évtizedes palesz-
tin–izraeli viszályt szeretné rendezni. 
Donald Trump amerikai elnök rendezési 
terve a palesztinoknak adná államuk 
megteremtéséhez Ciszjordánia területé-
nek nyolcvanöt–kilencven százalékát, 
és területcseréket is végrehajtanának, 
melyekben 1967 előtt is Izraelhez tartozó 
földekkel váltanának ki olyan 1967-ben 
elfoglalt területeket, melyeket Izrael 
megtarthatna. Jeruzsálem közös, de meg-
osztott fővárossá válna, Izrael fővárosa 
lenne Nyugat-Jeruzsálem, Palesztináé 
pedig Kelet-Jeruzsálem jelentős része, az 
ottani arab lakónegyedek többsége.
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K is többséggel, de bizalmat szavazott a 
brit kormánynak szerdán a londoni alsó-

ház. A kormány mellett 325, ellene 306 kép-

viselő voksolt. Theresa May konzervatív pár-
ti miniszterelnök a szavazás után azonnali 
egyeztetésre hívta az ellenzéki pártok veze-
tőit a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) 
folyamatáról, de a legnagyobb ellenzéki erő, 
a Munkáspárt vezetője, Jeremy Corbyn nem 
volt hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni a kor-
mányfővel. A bizalmi szavazást Corbyn kez-
deményezésére tartották szerda este ötórás 
vita után. Jeremy Corbyn előző este jelentette 
be, hogy bizalmatlansági indítványt terjeszt 
be Theresa May kormánya ellen. Ennek köz-
vetlen előzményeként az alsóház a modern 
brit parlamentarizmus történetében példát-
lan, 230 fős többséggel elutasította a Brexit 
feltételrendszeréről az EU-val novemberben 
elért 585 oldalas megállapodást.

A szerdai bizalmi szavazáson azonban fel-
sorakozott a kormány mögött a konzervatív 
frakció és a legnagyobb észak-írországi pro-

testáns britpárti erő, a Demokratikus Unio-
nista Párt (DUP) is. A szerda esti voksolás 
utáni rövid alsóházi nyilatkozatában The-
resa May személyes konzultációt javasolt az 
összes ellenzéki párt vezetőjének a Brexit-fo-
lyamat további menetéről. Hozzátette: hét-
főn terjeszti a ház elé a kormány javaslatait a 
Brexit-folyamat további menetére.

Válaszában Corbyn kijelentette: a tárgya-
lások feltétele a Munkáspárt részéről az, 
hogy a kormány zárja ki a megállapodás 
nélküli Brexit lehetőségét. Amúgy a londoni 
alsóház január utolsó hetében szavaz arról a 
javaslattervről, amelyet a kormány állít ösz-
sze a Brexit további menetéről.

Eközben egy felmérésből kiderült: a kon-
zervatív képviseletű brit választókörzetek 
több mint 90 százalékában már többségben 
vannak azok, akik szerint újabb népszava-
zást kell kiírni a brit EU-tagságról. 

Nem bukott meg Theresa May kormánya

Nincs egyértelmű összefüggés a ked-
vezményes szabadlábra helyezés és a 
visszaesők bűncselekményei között 
Márton Árpád képviselő szerint. A 
politikus közölte, az RMDSZ különb-
ségtételt javasol az erőszakos és nem 
erőszakos bűncselekmények elköve-
tőinek fogvatartási módja között.
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N em mutatható ki egyértelműen az 
összefüggés a kedvezményes sza-
badlábra helyezésről szóló törvény 

és a visszaesők által elkövetett bűncselek-
mények gyakorisága között – mondta el 
megkeresésünkre Márton Árpád, a kép-
viselőház jogi bizottságának RMDSZ-es 
tagja. A politikust az elmúlt napokban egy 
visszaeső bűnöző Medgyesen elkövetett 
gyilkossága kapcsán kérdeztük az ügyről. 
Kifejtette, azzal, hogy minden – az Emberi 
Jogok Európai Bírósága által megállapított 
kritériumnak nem megfelelő börtönkörül-
mények között eltöltött – 30 napból hat 
napot engednek el, egyötödével csökken-
tik a büntetést. Ez azt jelenti, hogy akit 
tíz év börtönbüntetésre ítéltek, két évvel 
korábban szabadul. „Ha valaki alkatilag 
erőszakos, és nyolc év alatt a börtönben 
nem változott meg, nincs semmi garancia 
arra, hogy tíz év alatt megváltozott vol-
na. Ez csak annyit változtat, hogy két év-
vel korábban vagy később keveredik egy 
újabb verekedésbe, vagy követ el újabb 

bűncselekményt” – részletezte a politikus. 
Hangsúlyozta, a romániai jogrendszerben 
a bíráknak óriási szabadságuk van abban, 
hogy mekkora büntetést szabnak ki. Tehát 
például a gondatlanságból elkövetett em-
berölés minősített formájáért két évtől hét 
évig terjedő börtönbüntetést szabhat ki a 
bíró. A különbözet sokkal nagyobb, mint 
amennyivel a kedvezményes szabadlábra 
helyezésről szóló törvény alapján csök-
kenhet a letöltendő büntetés. Másrészt 
a jelenleg is hatályos jogszabály alap-
ján a nem erőszakos bűncselekmények 
egyszerre több kategóriába is besorolha-
tók, így az ügyész halmozottan javasolja 
ugyanarra a tettre a büntetést. Így fordul-
hat elő, hogy valaki 22 év börtönbüntetést 
kap sikkasztásért, 26 évet többrendbeli 
lopásért, ám csak 8 évet előre megfontolt 
gyilkosságért, és öt év felfüggesztettet, ha 
autóbalesetben megölt öt embert.

A képviselő hangsúlyozta, Romániát 
súlyos büntetés fenyegette a börtönkö-
rülmények miatt. A képviselőházban pe-
dig szerinte azért hosszabbították meg 3 
napról 6 napra a kedvezményt, mert így 
több embert, összesen mintegy 14 ezer 
fogvatartottat tudtak szabadon engedni, 
csökkentve a börtönök zsúfoltságát. Már-
ton Árpád emlékeztetett, hogy az RMDSZ 
különbséget akart tenni az erőszakos és 
nem erőszakos bűncselekmények és a fog-
va tartás módja között, ám a parlament 
által amúgy is módosított tervezetet az 
alkotmánybíróság visszadobta, arra hi-
vatkozva, hogy nem lehet megállapítani, 
melyik bűncselekmény erőszakos. Márton 

Árpád szerint ezt az elkövetés módjából a 
bíró egyszerűen el tudja dönteni. Például, 
ha autóbalesetben megöl valaki egy em-
bert, különbséget lehet tenni, hogy a sza-
bályokat betartva vezetett, és eléje ugrott 
az áldozat, vagy agresszíven, túl gyorsan 
hajtott, és úgy gázolt. Kijelentette: újra 
megpróbálják benyújtani a módosító ter-
vezetet, ezúttal úgy, hogy felsorolják, me-
lyek az erőszakosnak minősülő bűncse-
lekmények. Márton Árpád arra is kitért, 
hogy ha Romániában megfelelő körülmé-
nyeket biztosítanak a börtönökben, ez a 
törvény okafogyottá válik. Erre lennének 
megoldások, például a kihasználatlan ka-
szárnyák átalakításával. Hozzátette, am-
nesztiatörvényre semmi szükség, hiszen 
ez a törvény épp a börtönök zsúfoltságát 
enyhíti. Szerinte arra is fi gyelni kellene, 
hogy indokolatlanul ne zárják börtönbe 
az embereket, mint a kézdivásárhelyi ter-
rorper elítéltjeit.
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MÁRTON: NEM EGYÉRTELMŰ AZ ÖSSZEFÜGGÉS A TÖRVÉNY ÉS A BŰNCSELEKMÉNYEK KÖZÖTT

„Tíz év után is lehet valaki visszaeső”

Hajlam kérdése. Márton Árpád szerint ha valaki erőszakos alkatú, tíz év után is az lesz

Távozhat Skócia

Skócia kiléphet az Egyesült Királyságból, 
ha nem rendeznek újabb népszavazást az 
Egyesült Királyság európai uniós tagságá-
nak megszüntetéséről (Brexit) – jelezte a 
skót miniszterelnök a Bild című német lap 
hírportálján szerdán ismertetett nyilatko-
zatában. Nicola Sturgeon a legnagyobb 
példányszámú német lapnak nyilatkozva 
a Brexit-folyamat leállítását és egy újabb 
népszavazás kiírását sürgette.

Cioloş–Grindeanu-csörte

Tovább tart a politikai vita az elítélt 
bűnözők idő előtti szabadlábra helyezé-
sét lehetővé tevő, a parlament által 2017 
októberében megszavazott törvényről: 
Dacian Cioloş, a 2016 végig kormányon 
levő szakértői kabinet miniszterelnöke 
azzal próbálta a saját kormánya felelős-
ségét hárítani, hogy közölte: a szóban 
forgó törvény tervezetét a Sorin Grinde-
anu vezette, immár a Szociáldemokrata 
Párt (PSD) által uralt kormány 2017. janu-
ár 31-ei ülésén fogadták el. Cioloş ezt a 
kormányülés jegyzőkönyvére hivatkozva 
közölte szerdán este. A politikus mindezt 
annak kapcsán jelentette be, hogy a kor-
mányoldal emlékeztetett: a szóban forgó 
tervezetet a Cioloş-kormány igazság-
ügy-minisztere, Raluca Prună dolgozta 
ki. Cioloş egyúttal közölte: a PSD aztán 
olyan módosításokat javasolt a terve-
zethez a parlamentben, amely több ezer 
elítélt idő előtti feltételes szabadlábra 
helyezését tette lehetővé. Sorin Grindea-
nu volt miniszterelnök elődje bejelenté-
sére reagálva viszont közölte: a terveze-
tet pontosan abban a formában fogadták 
el a 2017. december 31-i kormány ülésen, 
ahogy azt Prună kidolgozta, és felszólí-
totta Cioloşt, hogy tartózkodjék az álhírek 
terjesztésétől. (B. L.)




