
Az Európai Parlament és az EU Ta-
nácsa egyenlő súlyt képvisel, így az 
EP-szavazáson elért eredmény még 
nem jelenti egyértelműen az európai 
főügyészi tisztségre pályázó Laura 
Codruţa Kövesi sikerét – fi gyelmezte-
tett a LIBE elnöke.
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K emény alkuk következnek az Euró-
pai Unió Tanácsa és az Európai Par-
lament (EP) között annak nyomán, 

hogy előbbiben a francia Jean-François 
Bohnert, utóbbiban pedig a román Laura 
Codruţa Kövesi kapott több szavazatot az 
Európai Ügyészség főügyészének kijelölé-
sét célzó eljárás során, és egyik jelölt sincs 
előnyben a másikhoz képest – jelentette ki 
Claude Moraes, az EP Állampolgári Jogi, 
Bel- és Igazságügyi Bizottságának (LIBE) 
elnöke azt követően, hogy a testületben 
szerdán megtartott szavazáson Kövesi 
maga mögé utasította Bohnert-t. A poli-
tikus rámutatott: az Európai Tanács és 
az EP szavazata egyenlő, egyik sem „üti” 
a másikat. „Egyenlőek vagyunk. Ők is 
szavaztak, mi is szavaztunk, ezzel pedig 
lezárult a történet. Az alku során a ET és 
az Európai Parlament is egyenlő fél lesz. 
Igaz, hogy a tagállami szavazáson a fran-
cia jelölt nagyon nagy előnyt szerzett, 
nálunk pedig nagyon kicsi volt a jelöltek 
közötti különbség, de az alku során erre 
senki sem fi gyel oda. Meglátjuk, ki a jobb 
jelölt. Nem lesz egyszerű, a szavazások 
eredménye eltérő, de ez a demokrácia” – 
mondta Moraes annak kapcsán, hogy a 
LIBE-bizottságban Kövesi 26, Bohnert pe-
dig 22 szavazatot kapott, míg a tagállamo-
kat képviselő Állandó Képviselők Bizott-
ságában (Coreper) megtartott szavazáson 

Bohnert 50, Kövesi viszont csak 29 pontot 
kapott. Moraes szerint kemény alkufolya-
mat várható, amelynek során konszenzus-
ra kell jutni, és az egyik félnek engednie 
kell. Rámutatott: a tagállamok képviselői 
nem választott képviselők, míg az EP-ben 
a polgárok által megválasztott képviselők 
szavaztak. „Ez még új eljárás, nem tesztel-
ték” – mutatott rá a nehézségekre.

Hogyan tovább?
Mint ismeretes, az EP Költségvetési Elle-
nőrzési Bizottságában (CONT) szintén Kö-
vesi nyert 12 vokssal a 11 szavazatot kapó 
Bohnert-tel szemben. A harmadik jelölt, a 
német Andres Ritter mindkét bizottságban 
csak 1-1 szavazatot kapott. A két testület-
ben lezajlott szavazás eredményét elkül-
dik az Elnökök Konferenciájának, amely 
Antonio Tajani EP-elnökből és a frakcióve-
zetőkből áll, amely várhatóan március 7-i 
ülésén eldöntheti a további lépéseket. Úgy 
is határozhat, hogy még az Európai Unió 
Tanácsával kezdődő alkufolyamat előtt 
szavazásra bocsátja a két EP-bizottságban 
született voks eredményét, hogy ezzel is 
megerősítsék a parlament álláspontját. 
A másik lehetőség, hogy szavazás nélkül 
képviselik a LIBE- és a CONT-bizottságban 
született eredményt.

Sógor: politikai eredmény született
Nem szakmai, hanem politikai alapon 
meghozott döntés született szerdán a LI-
BE-bizottságban – jelentette ki a Króniká-
nak csütörtökön Sógor Csaba RMDSZ-es 
európai parlamenti képviselő, aki maga 
is tagja a testületnek, és – mint elárulta 
– nem Kövesire, hanem a francia jelöltre 
szavazott. „Nekem szakmailag jobbnak 
tűnt, felkészültebb volt, nagyobb szak-
mai tapasztalattal rendelkezett, hiszen 
az Eurojustban (az Európai Unió egyik 
ügynöksége, amely a bűnügyekben való 

nemzetközi igazságszolgáltatási együtt-
működést koordinálja – szerk. megj.) is te-
vékenykedett” – közölte. Sógor elmondta, 
Kövesivel szemben kisebbségi magyarként 
és román állampolgárként is fenntartásai 
voltak, mivel politikai nyomásra is csele-
kedhetett. Kisebbségi vonatkozásban a 
marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római 
Katolikus Gimnázium ügyét hozta fel pél-
daként a magyar sérelmekre, ahol a DNA, 
amely az iskola törvénytelen létrehozásá-
ról szóló vádak alapján járt el, behívatta 
a nem katolikus szülőket, és rákérdeztek: 
miért adták katolikus iskolába a gyerekei-
ket, ha nem katolikusok, illetve hogy hisz-
nek-e Istenben.

Sógor szerint szakmai szempontból 
azért vannak fenntartásai a román ügyész-
nővel szemben, mert – mind fogalmazott 
– procedurális visszaélések voltak a DNA 
eljárásai során. A képviselő rámutatott: 
szoros szavazás volt, amelyen politikai 
döntés született. „A pénzek nagy részét 
Kelet-Európában költik el a nettó befi zető 
nyugati tagállamok, tudni akarják, hova 
megy a pénzük, és Bohnert szakmai ta-
pasztalatánál nagyobb hatással volt rájuk 
Kövesi híre” – ecsetelte Sógor. Hozzátette: 
Kövesi tevékenysége már csak azért is vi-
tatható, mert elhangzott: az általa vezetett 
korrupcióellenes ügyészség 90 százalékos 
eredményességgel működött. „Ha sebész 
lennék, és azt mondanám, hogy 90 szá-
zalékos eredményességgel operálok, fel-
feküdne-e a késem alá a műtőasztalra” – 
vont párhuzamot Sógor, rámutatva: ilyen 
szempontból nem lehet azt mondani, hogy 
eredményes volt a munka, hiszen mi van a 
maradék tíz százalékkal? 

„Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a kor-
rupcióellenes harcra szükség van, az Eu-
rópai Ügyészségre fontos szerep hárulhat, 
ha tartalommal töltik meg, és korrektek 
lesznek. Én csak abban bízom, hogyha 
Kövesi lesz a főügyész, akkor nem követi 
el ugyanazokat a procedurális hibákat, 
amelyeket otthon elkövetett” – mondta el. 
Hozzátette az RMDSZ hivatalos álláspontja 
az volt, hogy a lelkiismerete szerint szavaz-
zon a főügyészekről szóló szavazáson. „És 
én a lelkiismeretem szerint szavaztam” – 
összegzett lapunknak Sógor Csaba.
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Orbán–Kelemen-találkozó Budapesten
Gratulált az RMDSZ hétvégi kongresz-
szusához és a szervezet elnökévé történt 
újraválasztásához Kelemen Hunornak 
Orbán Viktor miniszterelnök kettejük 
csütörtöki megbeszélésén Budapes-
ten, a karmelita kolostorban – közölte 
Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki 
Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. 
A megbeszélésen egyeztettek az Európai 
Néppárt keretében zajló választási 
felkészülésükről, és hangsúlyozták: a 
májusi európai parlamenti (EP) válasz-
táson az egyik legfontosabb cél az, hogy 
erős Kárpát-medencei magyar képviselet 
legyen az újraválasztott EP-ben. Orbán 
Viktor és Kelemen Hunor értékelte 
a magyar kormányzati segítséggel 
megvalósuló erdélyi gazdaságélénkítő 
programok alakulását; az RMDSZ elnö-
ke tájékoztatta a miniszterelnököt, hogy 
a kisebb pályázatok első fázisa lezárult, 
és már a nagyobb beruházások előkészí-
tése, tervezése is zajlik. Az érdeklődés 
rendkívül nagy a teljes program iránt, 
ami így hatékonyan segíti Erdélyben a 
munkahelyteremtést és a térség gazda-
sági növekedését is.

Magyarellenesség miatt büntették
az Antena 3-at
Tizenötezer lejes bírsággal sújtotta a 
médiahatóság az Antena 3 bukaresti 
hírtelevíziót a székelyföldi futballklubok-
nak juttatott magyar állami támogatások 
kapcsán megfogalmazott magyarelle-
nes kirohanások miatt. Az Országos 
Audiovizuális Tanács (CNA) határozata 
értelmében a csatorna Találkozási pont 
(Punctul de întâlnire) című műsorának 
2018. november 14-én sugárzott epi-
zódja „érdemelte ki” a pénzbüntetést. 
A szóban forgó műsor vezetője, Radu 
Tudor éles szavakkal bírálta a Gazeta 
Sporturilor sportnapilapban megjelent 
információkat, miszerint Magyarország a 
román labdarúgó-bajnokságban szereplő 
csapatokat, egészen pontosan székelyföl-
di együtteseket fi nanszíroz. A befolyásos 
újságíróként és katonai elemzőként em-
legetett moderátor vádaskodása szerint 
a magyar kormány pénze szélsőséges 
akciók, továbbá az etnikai alapú területi 
autonómiát zászlajára tűző szeparatis-
ta csoportosulás támogatását célozza. 
A médiahatóság azonban úgy ítélte meg, 
hogy Tudor semmiféle bizonyítékkal nem 
támasztotta alá állításait.

Vezető nélkül a DNA két osztálya
Vezető nélkül marad március 20-tól az 
Országos Korrupcióellenes Ügyosztály 
(DNA) büntetőjogi és korrupcióellenes 
osztálya, miután a Legfelsőbb Igazság-
szolgáltatási Tanács (CSM) végérvé-
nyesen elutasította az ügyészség által 
a két vezető ügyvivői mandátumának 
megszűnését kimondó határozat elleni 
fellebbezést. Az intézkedést az ügyé-
szek és bírák által is támadott, múlt 
héten elfogadott 2019/7-es sürgősségi 
kormányrendelet alapján hozták, 
amely megtiltja ideiglenes ügyvivők 
kinevezését olyan vezető ügyészségi 
tisztségekbe, amelyek betöltőit az 
államfőnek kell kineveznie. A DNA sze-
rint a rendelet miatt veszélybe került 
a működése, ezért az eltörlését kérték 
a kormányfőtől. Közben folytatódtak a 
tiltakozások: csütörtökön a bukaresti 
törvényszék is csatlakozott a megmoz-
duláshoz, bejelentve, hogy március 7-ig 
minden pert elhalasztanak a sürgős 
ügyek kivételével. Az ország több mint 
70 bíróságának és ügyészségének 
mintegy 800 alkalmazottja csatlakozott 
a tiltakozó megmozdulásokhoz.
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Nem lefutott a főügyészi kinevezés

Bukarestben ismét beidézték kihallgatásra Kövesit

Ismét beidézte a bírák és ügyészek visszaéléseit vizsgáló ügyészség Laura Codruţa 
Kövesit, aki ellen hivatali visszaélés, kenőpénz elfogadása és hamis tanúzás gyanúja 
miatt nyomoznak. Kövesit március 7-ére idézték be – ugyanarra a napra, amikor az EP 
vezetői döntenek az európai főügyész kiválasztásának további lépéseiről.

Nem jött össze. Trump és Kim találkozóján nem sikerült megállapodásra jutni

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Nem jutott megállapodásra Kim Dzsong 
Un észak-koreai vezetővel sem a nuk-

leáris leszerelésről, sem a Phenjan elleni 
szankciók kérdéséről – jelentette be Donald 
Trump amerikai elnök Hanoiban csütörtö-
kön tartott sajtóértekezletén, miután a terve-
zettnél több órával korábban véget ért kétna-
pos csúcstalálkozójuk.

A két vezető előzőleg mintegy két órán át 
tárgyalt. Trump az MTI beszámolója szerint 
azt mondta, hogy Kim a büntetőintézkedé-
sek feloldását kérte, de ő ezt elutasította. 
Hozzátette, Kim biztosította arról, hogy tar-
tózkodnak az atom- és rakétakísérletektől. 
Az észak-koreai vezető késznek mutatko-
zott országa egyes nukleáris helyszíneinek 
feladására, de nem azokéra, amelyeket 
az amerikaiak akartak. Cserében pedig az 
Egyesült Államok nem kívánta feloldani az 
Észak-Korea ellen meghozott összes bünte-
tőintézkedést, márpedig Phenjan ezt gon-
dolta – fejtette ki. Éppen ezért Trump – mint 

elmondta – úgy vélte, jobb felállni a tárgya-
lóasztaltól megállapodás nélkül, „nem lett 
volna jó aláírni egy dokumentumot”. Han-
goztatta, hogy nagyon szeretné feloldani a 

szankciókat, mert szeretné, hogy Észak-Ko-
rea a felemelkedés útjára lépjen. Phenjan-
nak azonban szerinte ehhez több dologról 
le kellene mondania. 

Kudarcos amerikai–észak-koreai tárgyalások




