
Jelentős lépéssel került közelebb 
Laura Codruţa Kövesi volt DNA-fő-
ügyész az európai főügyészi tiszt-
séghez, miután megnyerte az EP 
állampolgári jogi bizottságában 
tegnap lezajlott szavazást.
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T ovább nőtt az esélye Laura Codruţa 
Kövesinek, az Országos Korrupcióel-
lenes Ügyosztály (DNA) tavaly levál-

tott főügyészének, hogy elnyerje a létre-
hozásra váró Európai Ügyészség főügyészi 
tisztségét, miután tegnap az Európai Par-
lament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazság-
ügyi Bizottságában (LIBE), illetve előző 
este a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság-
ban (CONT) is ő kapta a legtöbb szavaza-
tot. A LIBE-testületben Kövesi 26 voksot 
kapott, francia riválisa, Jean-François 
Bohnert 22-t, a német Andres Ritter pe-
dig egyet. Emellett volt egy érvénytelen 
szavazat is. A CONT voksolásán Kövesi 12 
szavazatot szerzett, Bohnert 11-et, míg Rit-
ter mindössze egyet. Diplomáciai források 
szerint az EU-tagállamok nagyköveteinek 
titkos szavazását előző héten Bohnert 
nyerte 50 ponttal, Kövesi és Ritter 29-29 
pontot ért el. A tegnapi szavazás nyomán 
Kövesi toronymagas esélyessé vált arra, 
hogy ő nyerje el a főügyészi tisztséget. A 
LIBE megküldi az eredményt az Európai 
Parlamentnek, ezt követően az európai 
törvényhozás vezetői az Európai Unió Ta-
nácsával folytatott egyeztetésen döntenek 
a főügyész személyéről, akiről aztán az EP 
szavaz. Ugyanakkor a LIBE-ben született 
eredmény alapján egyre biztosabbnak tű-
nik, hogy ez a jelölt Kövesi lesz.

Sokat nyomhatnak a latban
a DNA eredményei
A három jelölt meghallgatása előző este 
zajlott a LIBE- és a CONT-bizottságban. 
Mindhárom jelöltet nagyjából egy órán 
keresztül kérdezgették a képviselők a 
brüsszeli ülésen. Kövesi arról beszélt, 
hogy bár sok negatív információt hallhat-
tak róla a román kormány részéről, nincs 
semmi rejtegetnivalója. Emellett kiemel-
te, komoly tapasztalatai vannak arról, 
hogy milyen nagy nyomás alatt dolgozni, 
és leszögezte, az ügyészeknek „erős er-
kölcsi iránytűre” van szükségük munká-

juk során. Kifejtette: egyedülálló szakmai 
lehetőséget lát egy független és hatékony 
Európai Ügyészség létrehozásában. El-
mondta, több mint 23 éve ügyészként 
dolgozik, Romániában a legmagasabb 
ügyészi tisztségeket töltötte be: hat éven 
keresztül Románia legfőbb ügyésze és öt 
éven keresztül a DNA főügyésze volt. El-
mondta, az Európai Ügyészség működé-
séhez elengedhetetlennek tartja a humán 
és anyagi infrastruktúra biztosítását, az 
ügyek közös megoldására irányuló rend-
szer kidolgozását a tagállamok között, 
belső szabályzat leszögezését, főleg, ami 
az adatvédelmet, humán erőforrást és a 
pénzügyi elveket illeti.

Kövesi azt is megemlítette, hogy hozzá-
szokott a nagy létszámú munkaközössé-
gek irányításához. A DNA élén betöltött 
mandátuma alatt több mint kétmilliárd 
euró értékben foglaltak le anyagi javakat, 
és vezetése alatt tízszer akkora jogtalanul 
megszerzett összeget sikerült visszaszerez-
ni, mint elődje idején. Kövesi szerint igaz 
ugyan, hogy egyes nyomozások során a 
DNA a Román Hírszerző Szolgálattal (SRI) 
közös csoportokat hozott létre, de állítása 
szerint a hírszerzők nem szállítottak bizo-
nyítékokat. Állítása szerint jelenleg Romá-
niában kísérlet történik az igazságszolgál-
tatás függetlenségének a korlátozására. 
Az ügyésznő egyben cáfolta, hogy ameri-
kai állampolgársággal rendelkezne, mint 
ahogy azt is, hogy együttműködött volna a 
CIA-val. Kövesi tegnap délután már Buka-
restben arról beszélt: az európai főügyész 
személyéről politikai döntés születik majd, 
ő pedig szakmai alapon jelentkezett, hi-

szen a kormány nem támogatta. Hozzátet-
te: kiáll a tiltakozó ügyészek mellett, akik 
„keményen harcolnak az igazságügy poli-
tikai alávetettségbe taszítása ellen”.

Ellenzéki örömünnep,
a PSD higgadtságra int
A meghallgatáson egyébként a román 
szociáldemokraták igyekeztek kérdéseik-
kel nehéz helyzetbe hozni Kövesit, míg a 
liberálisok mellé álltak. A szavazás után a 
román jobboldali ellenzék diadalünnepet 
ült, részben saját sikerének állítva be a teg-
napi szavazást, a PSD-s EP-képviselők sze-
rint viszont Kövesi azzal lett eredményes, 
hogy áldozatként állította be magát, a 
francia jelölt sokkal meggyőzőbb volt. Egy-
ben jelezték: a végső döntés az EU Tanácsa 
és az EP közötti egyeztetés nyomán szüle-
tik meg. Amúgy a meghallgatásra időzítve 
Romániában újabb, Kövesi elleni informá-
ció került napvilágra: a volt DNA-főügyész 
ellen feljelentést tevő Sebastian Ghiță tu-
lajdonában lévő România Tv a brüsszeli 
külügyi szolgálatra hivatkozva azt közölte, 
hogy Kövesi több ingatlannal is rendelke-
zik az Egyesült Államokban. Az Európai 
Bizottság ugyanakkor azonnal cáfolta, 
hogy a szolgálat bármilyen vizsgálatot 
folytatott volna ebben a tárgyban.

Az Európai Ügyészség, amely a tervek 
szerint legkésőbb 2021 elején kezdi meg 
működését, az EU pénzügyi érdekeit sértő 
bűncselekményekkel szemben jár majd el. 
Az úgynevezett uniós megerősített együtt-
működéssel létrejövő szervezetben 22 tag-
állam vesz részt, köztük Románia is, Ma-
gyarország viszont nem. 
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Trump: Észak-Korea hatalmas
gazdasági lehetőségeket rejt
Hosszú kézfogással, majd négyszemközti 
megbeszéléssel kezdődött meg Donald 
Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un 
észak-koreai vezető kétnapos csúcsta-
lálkozója tegnap a vietnami fővárosban, 
Hanoiban. A Sofi tel Legend Metropole 
luxusszállóban tartott bizalmas találko-
zót követően a vezetők tanácsadókból és 
miniszterekből álló kíséretükkel együtt 
díszvacsorán vettek részt. A kétoldalú 
tárgyalások ma érnek véget. Trump a ka-
merák kereszttüzében azt mondta: bízik 
a csúcstalálkozó sikerében. Észak-Korea 
hatalmas, hihetetlen és határtalan gaz-
dasági lehetőségeket rejt – hangsúlyozta. 
„Alig várom, hogy lássam, ahogy ez 
megtörténik, és segíthessek benne” – 
tette hozzá. „Biztos vagyok benne, hogy 
ez alkalommal jelentős eredményeket 
mutathatunk majd fel, amelyeket min-
denki üdvözölni fog” – bizakodott Kim 
is. „Minden tőlem telhetőt megteszek, 
hogy ez így legyen” – fűzte hozzá. A dip-
lomáciai esemény legnagyobb kérdése, 
hogy sikerül-e áttörést elérni Észak-Korea 
nukleáris leszerelése és a Koreai-félsziget 
atommentesítése ügyében, amelyről a 
felek a tavaly júniusi első, szingapúri 
csúcstalálkozójukon egyeztek meg. Az 
elmúlt hónapokban azonban kiderült: 
Trump és Kim eltérően képzeli el a 
leszerelés menetét. Az Egyesült Államok 
azt követelte, hogy Észak-Korea egyol-
dalúan adja fel nukleáris arzenálját, míg 
Phenjan egyenértékű gesztusokat vár 
Washingtontól cserébe.

A pakisztáni légierő lelőtt
két indiai harci gépet
A pakisztáni légierő lelőtt tegnap két 
indiai harci gépet. Az indiai vadászgé-
peket pakisztáni légtérben lőtték le. Ezt 
megelőzően három pakisztáni harci gép 
a vitatott hovatartozású Kasmír indiai 
területét támadta. Az indiai légierő gépei, 
miközben feltartóztatták a behatoló 
vadászgépeket, áttévedtek a szomszédos 
légtérbe, ahol azonban a pakisztáni erők 
lelőttek két indiai gépet. Az egyik Kasmír 
indiai területén zuhant le. A helyi rendőr-
ség közlése szerint két pilóta és egy civil 
meghalt. A másik gép a terület pakisztáni 
oldalán csapódott be. Ennek a pilótája a 
helyiek fogságába került.

Keresztbe tett Trumpnak a képviselőház
Semmisnek mondta ki a rendkívüli 
állapot Donald Trump amerikai elnök 
általi kihirdetését az amerikai képviselő-
ház. A képviselőház 245:182 arányban 
utasította el Trump deklarációját kedden. 
A szavazáson 13 republikánus képviselő 
a demokratákkal együtt voksolt, ám 
nem sikerült a határozatot kétharmados 
arányban megszavazni, amely felülírta 
volna az esetleges elnöki vétót. Donald 
Trump elnök már korábban jelezte: élni 
fog vétójogával. A határozati javaslatot 
előterjesztő demokrata párti politikusok 
azzal érveltek, hogy az elnök állításá-
val ellentétben a déli határokon nincs 
rendkívüli állapot, és egyoldalúan hozott 
döntésével az elnök elindult a diktatúra 
felé vezető úton.

Merényletre készülő terroristákat
likvidáltak Oroszországban
Három, terrortámadásra készülő iszla-
mista fegyverest öltek meg a biztonsági 
erők Kabard- és Balkárföld székvárosá-
ban, Nalcsikban. A hatóságok szerint a 
fegyvereseknek felajánlották a megadás 
lehetőségét, de azok tüzet nyitottak. Bú-
vóhelyükön gépkarabélyokat és lőszert 
találtak.
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A ROMÁN JELÖLT KAPTA A LEGTÖBB VOKSOT AZ EP ÁLLAMPOLGÁRI JOGI BIZOTTSÁGÁBAN

Közel a főügyészi tisztséghez Kövesi

Előrelépett. A LIBE-szavazás eredménye nyomán nagyot nőttek Laura Kövesi esélyei

 » B. L.

A kormányoldal bírálatára használta fel 
Klaus Johannis államfő és Augustin 

Lazăr legfőbb ügyész a legfőbb ügyészség 
2018-as mérlegének tegnapi ismertetését. 
Az eseményen Klaus Johannis kijelentet-
te: az elmúlt két évben egyre élénkebbé 
váltak az ügyészek elleni támadások, és 

2018-ban is az igazságügyi témák uralták a 
közbeszédet, mivel a kormányoldal rögesz-
mésen próbált politikai alapon beavatkozni 
az igazságszolgáltatás működésébe. Az el-
nök szerint amikor éppen azok hozzák az 
igazságügy működését szabályozó törvé-
nyeket, akiknek közvetlen érdeke fűződik 
ahhoz, hogy megmeneküljenek a bűnvádi 
eljárásoktól, akkor maguk a jogállamiság 

alapjai válnak fenyegetetté. Augustin Lazăr 
arról beszélt: a 2018-as évben jelentős nyo-
más nehezedett az igazságügyi rendszerre, 
különösen az ügyészségekre, és „lavinasze-
rűen” folytatódott az igazságügyi törvények 
módosítása. A legfőbb ügyész szerint a visz-
szaélések leleplezésének ürügyével olyan 
kampány zajlott, melynek célja az ügyészek 
hírnevének megnyirbálása volt, Lazăr sze-
rint mesterségesen keltettek ellenséges han-
gulatot az ügyészi testület ellen.

A legfőbb ügyész szerint a módosításokon 
kívül a politikum végül sikeresen elmozdí-
totta a korrupcióellenes ügyészség vezetőjét 
is, és megjegyezte: mindez odavezetett, hogy 
az európai partnerek aggodalmuknak adtak 
hangot az igazságügyi rendszer függetlensé-
gét illetően. A eseményen egyébként az is ki-
derült, hogy tavaly 543 971 ügyet zártak le az 
ügyészek, tízezerrel többet, mint 2017-ben. 

Ügyészségi mérleg kormányellenes bírálatokkal

Kelemen: vonják vissza az igazságügyi rendeletet!

A legjobb megoldás az ügyészek kinevezését érintő 2019/7-es sürgősségi kormányrende-
let visszavonása lenne – jelentette ki tegnap Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. A politi-
kus szerint a rendeletnek, amely ellen számos ügyészség munkabeszüntetéssel tiltako-
zik, semmi haszna sincs, és az RMDSZ is egyetért azzal, hogy az ügyészi és a bírói karriert 
külön kell választani. Kelemen szerint a rendelet révén az igazságügyi tárca konfl iktusba 
került a parlamenttel és az igazságügyi rendszerrel, így azt vissza kell vonni.




