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ET-bírálat Budapestnek
Az emberi jogok védelmének romló 
magyarországi helyzetét bírálta tegnapi 
sajtóközleményében Dunja Mijatovic, 
az Európa Tanács (ET) illetékes biztosa, 
mondván, „rendkívül szűk korlátok közé 
szorult” a kormánykritikus civil szerveze-
tek, jogvédők és újságírók tevékenysége. 
A boszniai emberi jogi biztos múlt heti 
ötnapos magyarországi látogatását köve-
tően arról számolt be, hogy az országban 
bizonyos jogvédők és NGO-k rágalom-
hadjárat célpontjaivá váltak, illetve több 
törvényt is elfogadtak a tevékenységük 
korlátozására. „A kormánynak vissza kel-
lene fordítania az emberi jogok védelmét 
befolyásoló, aggasztó lépéseit, visszavon-
va az ártalmas jogszabályokat, helyre-
állítva a támogató környezetet, amely 
segíti a jogvédők, a civil szervezetek és a 
független média értékes munkáját, amint 
az a demokratikus társadalmakban elen-
gedhetetlen” – írta az ET biztosa.

Ismét tüntettek a kormány ellen
a magyar ellenzéki pártok 
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) szék-
háza előtt demonstráltak vasárnap az 
ellenzéki politikai pártok a Köztársasági 
Elnöki Hivatal és a Miniszterelnökség 
épülete előtt tartott tüntetésük után. 
A pártok képviselői úgy vélekedtek, 
hogy a Fidesz az Állami Számvevő-
szék felhasználásával, adminisztratív 
eszközökkel igyekszik ellehetetleníteni 
tevékenységüket. Kocsis-Cake Olivio, 
a Párbeszéd országgyűlési képviselője 
azt mondta: pontosan tudható, hogy az 
ellenzéki pártok után bárki a célkereszt-
be kerülhet, aki szembemegy a Fidesszel, 
ezért az ellenzéki pártoknak együtt kell 
működniük. Nemes Balázs, a Momentum 
képviselője emlékeztetett arra, hogy az 
Állami Számvevőszéket Domokos László 
volt fi deszes képviselő irányítja. Ez a Fi-
desz demokráciája – tette hozzá. A menet 
útközben megállt a Magyar Tudományos 
Akadémia épülete előtt, ahol a „Szabad 
ország, szabad tudomány” rigmust skan-
dálták. Az összes pártot azonos törvényi 
előírások és eljárási szabályok szerint el-
lenőrzi az Állami Számvevőszék – reagált 
a szervezet a demonstrációra. 

Bojkottálja a parlament üléseit
a szerbiai ellenzék
A szerb parlament üléseinek bojkottját 
jelentette be tegnap a Szövetség Szer-
biáért elnevezésű ellenzéki tömörülés. 
A szerbiai képviselőház hétfőn kezdődött 
ülésén már nem is vettek részt az ellen-
zéki képviselők, és közleményük szerint 
mindaddig bojkottálják az üléseket, amíg 
az Egy az ötmillióból jelmondatú tünteté-
seken elhangzott követelések nem telje-
sülnek. A mintegy 30 ellenzéki pártból és 
szervezetből álló, a 250 fős parlamentben 
körülbelül ötven képviselővel rendelkező 
Szövetség Szerbiáért elnevezésű tömörü-
lés szerint Alekszandar Vucsics államfő 
már autokratikus eszközökkel irányítja 
az országot, pártja pedig korrupt, és a 
kormányzatéval ellentétes minden gon-
dolatot elnyomna. 

Elkezdődött Macedónia
„névtáblacseréje”
A macedón hatóságok megkezdték a 
hivatalos épületeken olvasható feliratok 
cseréjét, a Macedónia elnevezést min-
denhol Észak-Macedóniára változtatják. 
Vasárnapról tegnapra kelve a macedón 
kormány épületéről is eltűnt a „Macedón 
Köztársaság kormánya” felirat, amelyet 
a bejelentések szerint a napokban az 
„Észak-Macedón Köztársaság kormánya” 
felirattal helyettesítenek majd.

Romániát kívülről irányítják belföldi hely-
tartók útján, Klaus Johannis államfő 

provokátor, Angela Merkel német kancellár 
pedig „Führer” – ilyen kijelentéseket tett 
Nicolae Bacalbașa, a kormány fő erejét adó 
Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője 
(képünkön)  egy galaci televíziós csatorná-
nak nyilatkozva. A politikus – aki viszonylag 
gyakori vaskos kijelentéseiről híresült el – 
többek között arról beszélt: az Európai Unió 
valójában nem más, mint „Német-Franciaor-
szág és gyarmatai”, amely teljes mértékben 
az alárendeltségébe akarja taszítani Romá-
niát, amely még csak nem is másodrangú 
tagállam, hanem még alacsonyabb. „Uraink 
olyan irányító rendszert hoztak létre, amelyet 
ráadásul hazaiak, a mi románkáink vezet-
nek, de akiket én, akárcsak az elnököt, nem 
tekintek románnak. Az ő feladatuk, hogy 
az orrunkat az ürülékbe verjék, akárcsak az 
engedelmességre nevelendő kutyáknak” – 
mondta a képviselő. Szerinte Klaus Johan-
nis államfő „profi  provokátor”, akinek már 
a megválasztása is gyanús, és aki semmibe 
veszi az alkotmányt és a választók akaratát. 
Úgy vélte, az elnök megveti a románokat, 
ezért nem tartja tiszteletben a demokrácia 
játékszabályait. Azon nézetének is hangot 
adott, hogy Németország évtizedeken ke-
resztül „beépítette” az embereit, mivel „bár 
Hitler csak 12 évig volt hatalmon, a németek 
70 százaléka 1970-ig Hitler-párti volt”. Ezzel 

azt próbálta sugallni, hogy Johannis államfő 
– aki valóban német származású, de önélet-
rajzában a románt jelölte meg nemzetiség-
ként – Berlin embere. Egyben örömét fejezte 
ki, hogy a kétoldalú tárgyalások során Viori-
ca Dăncilă miniszterelnök nem hajtott fejet 
Angela Merkel német kancellár előtt, aki 
szerinte „a jelenlegi Németország női Führe-
re, aki hamis hírek, hamis pártok, vagyis az 
EPP pártjai révén, amelyek ha nem is etnikai 
alapon, de Németország érdekeit szolgálják, 
ellenőrzése alatt tartja az európai politikát”.

Nem Bacalbașa az első PSD-s politikus, 
aki Johannist, illetve rajta keresztül a ro-
mániai német közösséget támadja, nácinak 
bélyegezve azt: Liviu Pop volt oktatási mi-
niszter, Lia Olguţa Vasilescu volt munkaügyi 
miniszter és Darius Vâlcov, a kormányfő gaz-
dasági tanácsadója is hasonló értelmű kije-
lentéseket tett. 

PSD-honatya: Johannis provokátor

„Semleges” álláspontra helyezked-
het a román kormány Laura Codruţa 
Kövesi európai főügyészi kinevezése 
kapcsán a DNA és a kormánypártok 
közötti ellentét miatt.
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N em támogatja hivatalosan a Viori-
ca Dăncilă vezette kormány Lau-
ra Codruţa Kövesi kinevezését az 

újonnan létrehozandó európai ügyészség 
élére – értesült bukaresti diplomáciai for-
rásokból az Adevărul napilap. Az újság 
szerint a bukaresti külügyminisztérium 
„semleges” állásfoglalást készít elő a té-
mában. A bukaresti kormánynak hivata-
los álláspontot kell kialakítania a kérdés-
ben, amelyet aztán közöl majd a brüsszeli 
illetékesekkel. Az álláspont kidolgozása 
első körben a Tudorel Toader vezette igaz-
ságügyi tárca feladata. Ez már eleve nem 
kedvező Kövesi számára, hiszen az általa 
elkövetett visszaélésekre és alkotmánysér-
tésekre hivatkozva ő kezdeményezte Köve-
si leváltását az Országos Korrupcióellenes 
Ügyosztály (DNA) éléről. Miután kiderült, 
hogy az új európai főügyész kijelölésével 
megbízott szakmai testület által legesé-
lyesebbnek tartott három jelölt között egy 
német és egy francia jogász mellett Kövesi 
is ott van, Toader máris jelezte, hogy meg-
küldi a Kövesi felmentésére vonatkozó 
alkotmánybírósági döntést és annak in-
doklását az európai uniós igazságügy-mi-
nisztereknek. Később árnyalta álláspont-
ját, és jelezte: a Kövesi kinevezésével 
kapcsolatos végső álláspont kidolgozása 
nem az ő hatásköre, hanem a kormányé. 
Ez valóban így is van, az igazságügyi tár-
ca által kidolgozott álláspontot ugyanis 
az európai ügyekért felelős tárca is véle-
ményezi, ezt követően pedig a külügymi-

nisztériumban öntik végső formába. Ezt 
az álláspontot közli majd Brüsszelben az 
ország EU-nagykövete. A lapnak román 
külügyi források jelezték: a külügyminisz-
térium semleges álláspont megfogalma-
zására készül. Ezt azt jelenti, hogy nem 
támogatja Kövesi kinevezését európai 
főügyésszé, de hivatalosan nem is foglal 
állást vele szemben. A forrás szerint Vio-
rica Dăncilă miniszterelnök mindezt azzal 
indokolja majd, hogy Románia tölti be az 
Európai Unió soros elnöki tisztségét, ezért 
pártatlanul kell az ügyhöz viszonyulnia. 
Egy neve elhallgatását kérő román diplo-
mata ugyanakkor a lapnak azt mondta: ez 
nem jó hozzáállás, hiszen ez végre esélyt 
adna Romániának arra, hogy megszerez-
zen egy fontos uniós vezetői tisztséget. 
Ezért úgy véli, a kormány részéről kép-
mutatás az egyenlő távolságtartás elvére 
hivatkozni. A kormány fő erejét adó Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) részéről ugyanak-
kor furcsa lenne, ha egyértelműen kiállna 
Kövesi mellett, hiszen őt tekinti a titkos-

szolgálatok és az ügyészségek összefonó-
dása révén létrejött, a neki nem tetsző po-
litikusokat koholt vádak alapján bíróság 
elé állító és ellehetetlenítő „párhuzamos 
állam” egyik jelképének, akit éppen a je-
lenlegi kormány kezdeményezésére vál-
tottak le a DNA éléről. Ugyanakkor nyíltan 
nem foglalhat vele szemben állást, hiszen 
akkor „hazaárulással” vádolhatják meg, 
ahogy azt éppen ő tette azon ellenzéki 
EP-képviselőkkel, akik bírálták Romániát. 

Ha a román kormány nem is áll ki Kö-
vesi mellett, attól még vannak befolyásos 
támogatói: Josef Moser osztrák igazság-
ügy-miniszter jelezte, támogatja Kövesit, 
Günther Kirchbaum, a német parlament 
alsóházának európai ügyekért felelős bi-
zottságának elnöke pedig arról beszélt: 
Németország és Franciaország is besorol-
hat a román ügyésznő mögé. 

Az európai ügyészség az Európai Unió 
anyagi érdekeit sértő bűncselekmények 
felderítését szolgálja majd, a tervek szerint 
2020 vége előtt kezdi meg működését. 

SEMLEGES ÁLLÁSPONTOT FOGALMAZHAT MEG A KORMÁNY AZ EURÓPAI FŐÜGYÉSZI TISZTSÉGRŐL

Bojkottálhatják Kövesi kinevezését

Bukaresti ellenszél. Hazája kormánya nem örül, hogy Kövesi európai főügyész lehet

Felemás előrejelzések
az RMDSZ számára

Az Európai Parlamentbe bejutna az 
RMDSZ, a bukaresti törvényhozásba 

viszont nem az IMAS közvélemény-kutató 
felmérése szerint, amelyet az ellenzéki 
Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 
megrendelésére készített januárban. 
A felmérésben mind a májusban esedékes 
EP-választás, mind a jövő év végén meg-
tartandó romániai parlamenti választás 
kapcsán rákérdeztek a választók preferen-
ciáira. Eszerint ha most vasárnap tartanák 
az európai parlamenti választást, a PSD 
24,5 százalékkal végezne az élen. Szorosan 
mögötte az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) következik 23,3 százalékkal, az USR 
13,2 százalékon áll, a kisebbik kormánypárt 
Liberálisok és Demokraták Szövetsége 
(ALDE) 12,8-on, Victor Ponta volt szociálde-
mokrata kormányfő Pro Romániája 9,1-en, 
a szintén egykori kormányfő, Dacian Cioloș 
vezette PLUS 7,4-en, az RMDSZ 5,7 százalé-
kot kapna, míg a Népi Mozgalom Párt (PMP) 
támogatottsága 2,5 százalékos, így nem 
jutna be az EP-be. A romániai parlamenti 
választások kapcsán is hasonlóak az ered-
mények, bár például itt kevesebben mond-
ták azt, hogy az RMDSZ-re szavaznának, 
így lecsúszott az 5 százalékos parlamenti 
küszöb alá. Eszerint a PSD 25,3, a PNL 22,1, 
az ALDE 13,4, az USR 11, a PLUS 8,8, a Pro 
Románia 8,1, az RMDSZ 4,4, a PMP pedig 
3,8 százalékot kapna. (B. L.)




