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Kártérítést fi zethet Ludovic Orban
egy PSD-s képviselőnek
Húszezer lej erkölcsi kártérítést kell 
kifi zetnie Ludovic Orbannak, a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) elnökének Iulian 
Iancu szociáldemokrata párti képvi-
selő számára a bukaresti törvényszék 
tegnapi ítélete értelmében. Iancu azért 
perelte be Orbant, mert az „a Gazprom 
emberének” nevezte a képviselőház 
ipari bizottságának szociáldemokra-
ta elnökét, és azt mondta róla, hogy 
„megtorpedózta” a BRUA (Bulgária–
Románia–Magyarország–Ausztria) 
gázvezeték építését. Az ítélet nem 
jogerős, Orban harminc napon belül 
fellebbezhet ellene. Ludovic Orban 
még 2017 novemberében az Adevărul 
című napilapnak nyilatkozott úgy, hogy 
Iulian Iancu, az ipari bizottság elnöke 
az orosz Gazprom vállalat érdekeit 
képviseli a román parlamentben.

Olasz–francia pengeváltás
a migrációval kapcsolatban
Ismételten gyarmatosító politikával 
vádolta meg a francia kormányt Luigi 
Di Maio olasz miniszterelnök-helyettes, 
az Öt Csillag Mozgalom (M5S) vezetője 
hétfőn este azt követően, hogy korábbi 
kijelentései miatt bekérették az olasz 
nagykövetet a francia külügyminiszté-
riumba. Luigi Di Maio az olasz sajtónak 
nyilatkozva hangsúlyozta, nem gondol-
ja, hogy szavai diplomáciai problémát 
okozhatnak, mivel „minden igaz”. 
Korábbi kijelentéseit megismételve 
kifejtette, hogy Franciaország 14 afrikai 
országban nyomtat pénzt, amellyel 
„megakadályozza ezen afrikai országok 
fejlődését, és hozzájárul a menekültek 
útnak indulásához, akik aztán életüket 
veszítik a Földközi-tengeren, vagy az 
olaszországi partokra érkeznek”. Meg-
jegyezte, Franciaország így tud jelentős 
nyersanyagokhoz jutni és fenntartani 
gazdaságát, miközben a migránsok 
Olaszországba érkeznek meg. Luigi di 
Maio hozzátette: ha Európának van egy 
kis bátorsága, legyen ereje Afrika gyar-
matosításának megszüntetéséhez.

Theresa May nem támogatja 
az újabb Brexit-népszavazást
Theresa May  nem támogatja sem 
az újabb népszavazás kiírását a brit 
EU-tagságról, sem annak a március végi 
határidőnek a kiterjesztését, ameddig a 
jelenlegi törvény alapján Nagy-Britanni-
ának ki kell lépnie az Európai Unióból. 
Ezt hétfői parlamenti felszólalásában 
közölte, amelyben a Brexit-megállapodás 
leszavazását követően kidolgozandó 
új megállapodásról szóló elképzeléseit 
vázolta. A brit miniszterelnök bejelentése 
szerint az eddigi tervekkel ellentétben 
ingyenes lesz a Nagy-Britanniában élő 
külföldi EU-állampolgárok számára a 
brit EU-tagság megszűnése (Brexit) utáni 
időre szóló tartós letelepedési engedély 
kérelmezése. Akik már befi zették a díjat, 
visszakapják pénzüket. 

Erősödő európai antiszemitizmus
Az európai lakosság nagyjából harma-
da úgy látja, hogy hazájában erősödött 
az antiszemitizmus az elmúlt években, 
a zsidók körében ez az arány jóval ma-
gasabb – áll az Eurobarometer tegnap 
közzétett közvélemény-kutatásában. Az 
Európai Unió huszonnyolc államában 
elvégzett reprezentatív felmérés során 
megkérdezettek 36 százaléka szerint 
erősödött az antiszemitizmus az utóbbi 
öt évben, a zsidó közösségek tagjainak 
viszont ezzel szemben mintegy 90 szá-
zaléka volt ezen a véleményen.
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Ú j német–francia együttműködési és in -
tegrációs szerződést írt alá Angela Mer-

kel német kancellár és Emmanuel Macron 
francia államfő tegnap a németországi Aa-
chenben. A 16 oldalas, 7 fejezetből és 28 
pontból álló megállapodást pontosan 56 
évvel az Élysée-szerződés megkötése után 
írták alá, amely megteremtette a történelmi 
megbékélés alapjait a két ország között.

Az aacheni szerződés célja, hogy szoro-
sabbra fűzze a német–francia kapcsolatokat 
a gazdaságpolitika, a kül- és biztonságpoliti-
ka, az oktatás, a kultúra, a kutatás és a tech-
nológia, a klíma- és környezetvédelem, vala-
mint a határvidékek és a civil társadalmak 
közötti együttműködések terén. A felek ígé-
retet tettek arra, hogy az Európai Unióban a 
hatékony és erős közös kül- és biztonságpo-
litikáért, illetve a gazdasági és a valutaunió 
megerősítéséért és elmélyítéséért fognak 
dolgozni, illetve a nagyobb uniós találkozók 
előtt rendszeresen konzultálnak a közös ál-
láspont kialakítása érdekében.

Németország és Franciaország emellett 
közelíti biztonság- és védelempolitikáját, 
és fegyveres támadás esetén akár katonai 

segítséget is nyújt egymásnak. A felek elkö-
telezték magukat a közös európai hadsereg 
létrehozása mellett, illetve megfogadták, 
hogy szorosabbra fűzik együttműködésüket 
a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni 
harcban, illetve az igazságszolgáltatás, a hír-
szolgálat és a rendőri tevékenységek terén. 

Macron az aláírást követően kijelentette: 
Németország és Franciaország felelősséggel 
tartozik Európáért. Szerinte a két országnak 
kell mutatnia az utat a többieknek. Merkel 

szerint a növekvő populizmussal és naciona-
lizmussal szemben szükség van az aacheni 
szerződésre. Az eseményen egyébként részt 
vett Klaus Johannis román államfő is, aki ar-
ról beszélt: a megállapodás Németország és 
Franciaország akaratát fejezi ki különleges 
történelmi kapcsolatuk megszilárdítására. 
„Biztosítom önöket, hogy Románia mindig 
Franciaország és Németország mellett volt, 
van és lesz ezen cél folyamatos követésében” 
– jelentette ki Johannis.
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Az európai ügyészség főügyészének kivá-
lasztása folyamatban van, a jelöltek ér-

tékelését pedig független testület végzi – ezt 
a kitérő választ adta hétfőn este az Európai 
Bizottság azon romániai sajtóértesülések-
re, miszerint Laura Codruţa Kövesi, az Or-
szágos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) 

tisztségéből tavaly felmentett volt főügyé-
sze is harcba száll a tisztségért. Az európai 
ügyészség az Európai Unió anyagi érdekeit 
sértő bűncselekmények felderítését szolgál-
ja majd, a tervek szerint 2020 vége előtt kezdi 
meg működését.  A ügyészség a 10 000 euró 
fölötti összegű csalásokat, illetve a több mint 
10 millió eurós, határokon átívelő áfacsalási 
ügyeket vizsgálja majd. Az intézmény a he-

lyi igazságügyi szervekkel is együttműködik 
majd az Eurojust és az Europol mellett.

A főügyészjelöltek közül egy tizenkét fős, 
az Európai Unió Bírósága és az Európai 
Számvevőszék volt tagjaiból álló testület 
választja ki azt a néhány személyt, akiket az 
Európai Bizottság és az Európai Parlament 
elé terjeszt, hogy azok konszenzusos alapon 
kiválasszák az új intézmény vezetőjét. 

Új német–francia együttműködési szerződés

Európai főügyész lenne Laura Codruţa Kövesi?

Tiltakozási hullámot váltott ki a 
kormány terve, hogy lehetővé tenné 
a törvénytelen bírói tanácsok hozta 
ítéletek megsemmisítését. Az ötletet 
az EB alelnöke és a bírák és ügyé-
szek szakmai szervezetei is bírálják.
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A z Európai Bizottság, az államfő, 
az igazságszolgáltatási rendszer 
képviselői és civilek is bírálták a 

Tudorel Toader igazságügy-miniszter által 
bejelentett sürgősségi kormányrendeletet, 
amely a tervek szerint lehetővé teszi majd 
azon ügyek újratárgyalását, amelyekben a 
legfelsőbb bíróság törvénytelenül létreho-
zott öttagú bírói tanácsai hirdettek ítéletet.

Margaritisz Színasz, az Európai Bizott-
ság (EB) szóvivője tegnap közölte, a tes-
tület közelről fi gyeli a bukaresti fejlemé-
nyeket, és megismételte: létfontosságú, 
hogy Románia visszatérjen a jó útra a 
korrupció elleni küzdelem terén, és sza-
vatolja az igazságszolgáltatás független-
ségét. Jyrki Katainen, az EB alelnöke rövid 
Twitter-üzenetben reagált a miniszter be-
jelentésére. „Hihetetlen hír! A román nép 
jogállamot érdemel!” – írta. Ehhez mel-
lékelte az AP hírügynökség beszámolójá-
nak leadjét, amely szerint Toader olyan 
intézkedést jelentett be, amely több száz 
olyan korrupciós ügyben született ítéletet 
érvényteleníthet, amelyekben a legmaga-
sabb rangú illetékesek érintettek.

Augustin Lazăr legfőbb ügyész hét-
főn este azt állította: politikai játszma 

zajlik, és a kormány nem jogi, hanem 
politikai intézkedésre készül. Figyel-
meztetett: nem szabad olyan látszatot 
kelteni, hogy egy jogerős bírói ítélet 
tetszés szerint módosítható, hiszen az 
törvényerővel bír. Megjegyezte: azért 
tartja politikai hátterűnek a tervezetet, 
mert egyébként a jogban alapvető elv, 
hogy egy döntés nem lehet visszamenő-
leges hatályú. 

Hasonlóan vélekedett tegnap Klaus 
Johannis államfő is, aki egyúttal azon ál-
láspontját is megfogalmazta, miszerint a 
tervezet vastagon alkotmányellenes. Sze-
rinte a kormány fő erejét adó Szociálde-
mokrata Párt (PSD) csupán azon politiku-
sok számára keres megoldásokat, akiknek 
meggyűlt a baja az igazságszolgáltatással 
Liviu Dragnea pártelnökkel az élen. Re-
ményét fejezte ki, hogy Toader végül le-
tesz a tervezetről.

Eközben a bírák és ügyészek szakmai 
szervezetei közös felhívásban fi gyel-
meztetik a kormányt, hogy ne fogadjon 
el olyan jogszabályt, amely „egy jogál-
lamban alapvetőnek számító társadalmi 
értékeket veszélyeztet”. A tervezett ren-
delet ellen egyébként hétfőn este kisebb 
tüntetéseket is szerveztek: Bukarestben 
és Kolozsváron néhány százan, az or-
szág más városaiban néhány tucatnyian 
vonultak utcára. A tüntetők kormányel-
lenes jelszavakat skandáltak, és előreho-
zott választásokat követeltek.

AZ EB ÉS A SZAKMAI SZERVEZETEK BÍRÁLNAK, AZ ELLENZÉKI SZIMPATIZÁNSOK TÜNTETTEK

Tiltakozás az újratárgyalás ellen

Politikai bumeráng a SRI-paktum ügye?

A Román Hírszerző Szolgálattal (SRI) aláírt megállapodás nem teljes egészében alkot-
mányellenes, viszont „politikai bumerángként” használják fel – vélte Augustin Lazăr 
legfőbb ügyész. A Digi 24-nek nyilatkozva Lazăr rámutatott, hogy a 2016-ban aláírt 
paktum kapcsán a alkotmánybíróság csak néhány bekezdés alkotmányellenességét 
állapította meg, és nem a dokumentum egészét. A kérdéses részeket kiiktatják a meg-
állapodásból. „A 2016-os megállapodás a nemzetbiztonsággal és a terrorelhárítással 
kapcsolatos. Mi euroatlanti struktúrákhoz tartozunk, ilyen minőségünkben kötelessé-
günk a saját nemzetbiztonságunk és más államok biztonságának védelme, a terroriz-
mus elhárítása. Hogyan lehetséges, hogy valaki ellophat egy titkos dokumentumot a 
román állam egyik intézményéből, és a televízióban mutathatja be, hogy elindíthassák 
a támadást a legfőbb ügyészség ellen?” – tette fel a kérdést Augustin Lazăr.

Derűlátás. Merkel és Macron szorosabbra fűzi országuk kapcsolatát




