
Erősítené a román–magyar viszonyt, 
és közelítené Romániát a visegrádi-
akhoz Călin Popescu-Tăriceanu, a 
szenátus elnöke. A politikus kérdé-
sünkre válaszolva elmondta, pártja a 
kétoldalú államközi kapcsolatokra és 
az erdélyi magyar kisebbségre való 
tekintettel mondott nemet a Magyar-
országot elítélő Sargentini-jelentésre.

 » PATAKY ISTVÁN

Romániának és Magyarországnak 
egyaránt érdeke a még szorosabb 
együttműködés. Két szomszédos 

uniós tagállamról van szó, amelynek nyil-
vánvalóan megvannak a maga érdekei, de 
számos közös érdek is van. Álláspontjaink 
egyeztetése sok európai uniós kérdésben 
már önmagában elegendő okot ad arra, 
hogy legalább évente újra működjenek a 
közös kormányülések – véli Călin Popescu- 
Tăriceanu. A szenátus elnöke a közép-ke-
let-európai országok közötti, s ezen belül 
a visegrádi négyek egyre hangsúlyosabb 
együttműködésével kapcsolatban elmond-
ta: az utóbbi két évben a V4 plusz elneve-
zéssel működő együttműködésben Ro-
mánia is szerepet vállalt. „Ezt az egyelőre 
kezdetleges, formálódó közös munkát to-
vább lehet mélyíteni. Az uniós csatlakozást 
követően e térség országai rengeteg közös 
problémával néztek szembe. Házelnökként 
több alkalommal egyeztettem a visegrádi 
csoport tagországaiból érkező kollégáim-
mal, ahol rendszeresen kiderült, hogy gya-
korlatilag azonosak a megoldandó témá-
ink. Közös érdekeink vannak a térségbeli 
infrastruktúra fejlesztése terén, hiszen e 
tekintetben még mindig nagyok a különb-
ségek az unió nyugati és keleti államai kö-
zött. Én a magam részéről elkötelezett híve 
vagyok annak, hogy Románia bővítse kap-
csolatait a visegrádiakkal” – fogalmazott a 
Liberálisok és Demokraták Szövetségének 
(ALDE) elnöke. 

A Romániát ért brüsszeli bírálatokra vo-
natkozó kérdésünkre a liberális politikus 
azt emelte ki, hogy a vitás kérdésekben 
az Európai Bizottság és az érintett tagor-
szág közötti párbeszédet tartja a legha-
tékonyabbnak. „Ennek a dialógusnak a 

témái ugyanakkor a tényeken kell hogy 
alapuljanak, nem – mondjuk – olyan új-
ságcikkek címein, amelyek valótlanságo-
kat állítanak. A Bizottságnak mélyebben 
meg kell ismernie a Brüsszelből kifogásolt 
lépéseket, csak így kerülheti el, hogy a fel-
színes tálalás alapján ítélkezzék” – fogal-
mazott Tăriceanu. Szerinte Romániában a 
jogállam alapintézményei stabil lábakon 
állnak. „A korábbi években ugyanakkor 
valóban történtek súlyos kihágások a jog-
államiságot illetően, amelyeket az Európai 
Bizottság vagy nem látott, vagy pedig nem 
akart látni. Ez ilyen formában nem folyta-
tódhat tovább! A bukaresti kormányzat, a 
parlamenti többség éppen ezeket a kihágá-
sokat próbálja korrigálni. Mi felhoztuk ezt 
a témát bizottsági elnöknél és alelnöknél, 
s nagyon őszintén és részletesen beszámol-
tunk nekik arról, hogy mi történik valójá-
ban Romániában. Azt tapasztaltam, hogy 
azokat a kérdéseket, amelyeket eddig mel-
lőztek – mint például a napvilágot látott tit-

kos megállapodások az igazságszolgáltatás 
szereplői, intézményei és a titkosszolgála-
tok között – most már fi gyelembe vesznek 
Brüsszelben is, és elismerik, hogy ezek  
súlyosan érintették az igazságszolgáltatás 
függetlenségét. Tehát, amikor a romániai 
jogállamiságról beszélünk, nem kerülhet-
jük meg azokat a kérdéseket, amelyekre 
mi éppenséggel a megoldásokat keressük” 
–mondta a felsőház elnöke.

A Tăriceanu vezette román ALDE két 
képviselője, aki a liberális pártcsaládot 
erősíti az Európai Parlamentben – kivételt 
képezve – elutasította a Magyarország el-
leni Sargentini-jelentést. Guy Verhofstadt 
frakcióvezető az utóbbi időben többször 
is bírálta a román tagpártot, amiért a koa-
líció részeként a romániai jogállamiságot 
„veszélyeztető” bukaresti kormányt erősí-
ti. A pártcsaládból való kizárást is megle-
begtette. A támadásokkal kapcsolatban a 
liberális pártvezető elmondta, az egyik fő 
ok, amiért a román ALDE-t bírálat érte az 

európai pártcsalád vezetése részéről, ép-
pen a Sargentini-jelentés elutasítása volt. 
„Elmondtam liberális kollégáimnak, hogy 
két nyomós okunk is volt a nem szavazat-
ra. Az egyik az, hogy a magyar–román ál-
lamközi viszony az utóbbi tizenöt évben 
feszültségmentessé vált, pedig azelőtt ez 
korántsem volt így. Ma sokkal inkább egy 
szoros együttműködésről beszélhetünk. 
Az uniós szavazati jogot megvonó hetes 
cikkely szerinti eljárás megszavazását Ma-
gyarország barátságtalan lépésként érté-
kelte volna képviselőink részéről. A másik 
ok a romániai magyar kisebbség. A legna-
gyobb kisebbségben élő nemzeti közösség-
ről beszélünk az Európai Unióban. Ők is 
barátságtalan lépésként értékelték volna, 
ha mi igent mondunk az ő anyaországukat 
elítélő jelentésre. Ennek fényében azt gon-
dolom, mi korrekt módon jártunk el, s mi 
ezt nagyon világosan elmagyaráztuk libe-
rális kollégáinknak” – hangsúlyozta Călin 
Popescu-Tăriceanu.
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Tăriceanu erősítené a magyar–román viszonyt

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ 

A baloldalról indul a Fidesz elleni táma-
dás, a valódi cél pedig az Európai Nép-

párt (EPP) gyengítése – mondta Orbán Vik-
tor magyar miniszterelnök, a Fidesz elnöke 
a migrációval foglalkozó kormányzati kam-
pánnyal szembeni bírálatokról a Welt am 
Sonntag című konzervatív vasárnapi német 
lapnak.

A kormányfővel készített interjú szerint a 
migrációval foglalkozó kormányzati kam-
pány révén a Fidesz EPP-tagságának meg-
szüntetésére irányuló törekvésekkel kap-
csolatban Orbán Viktor kiemelte, hogy „a 
támadás valójában a baloldalról érkezik”, 
és nem azért, hogy a Fideszt, hanem azért, 
hogy az EPP-t gyengítsék. „Amikor mi már 
nem leszünk, majd az olaszokra rontanak 
rá, és utánuk az osztrákok kerülnek sorra” – 
tette hozzá Orbán Viktor, megjegyezve, hogy 
„ezt hívják szalámitaktikának”. A kampány 

bírálóiról elmondta, az ilyen erők „a politikai 
szakirodalomban – Lenin nyomán – a hasz-
nos idióták. Miközben azt hiszik, hogy szel-
lemi harcot vívnak, valójában mások, sőt az 
ellenfeleink hatalmi érdekeit szolgálják.” Az 
interjú apropója, hogy a portugál Demokra-
tikus és Szociális Centrum–Néppárt (CDS-
PP), majd a holland Kereszténydemokrata 
Tömörülés (CDA) is indítványozta a Fidesz 
kizárását a konzervatív erőket tömörítő EPP-
ből. A Politico című brüsszeli híroldal arról 
számolt be portugál sajtójelentések alapján, 
hogy a szintén EPP-tagpárt CDS-PP az euró-
pai pártcsalád elnökségének írt levelet a Fi-
desz kizárását vagy felfüggesztését kérve. In-
doklásként az MTI szerint kiemelték: a Fidesz 
„nyilvánvalóan, szándékosan bomlasztja az 
Európai Néppárt egységét és közös céljait”, 
a nézetkülönbségek pedig túl nagyok ahhoz, 
hogy fenntartható legyen a jelenlegi állapot.

Előző nap a fl amand kereszténydemokra-
ták (CD&V), a vallon konzervatív Humanista 

Demokratikus Centrum (CDH), illetve a lu-
xemburgi Keresztényszociális Néppárt (CSV) 
kérte hivatalos levélben Joseph Dault, az 
EPP elnökét a Fidesz kizárására. Két hete két 
svéd konzervatív tagpárt, a Mérsékelt Párt és 
a kereszténydemokrata párt nyújtott be ha-
sonló indítványt a magyar kormány legújabb 
plakátkampánya és a jogállamiság magyar-
országi helyzete miatt. Az EPP alapokmá-
nyának értelmében legalább öt különböző 
országból hét tagpárt kezdeményezheti bár-
mely másik tag kizárását. 

Manfred Weber, az EPP európai parla-
menti (EP) frakcióvezetője és EP-választási 
csúcsjelöltje szerint a migrációval foglalkozó 
új magyar kormányzati kampánnyal súlyos 
kárt okozott az EPP-nek, ezért azt le kell ál-
lítani. Kovács Zoltán nemzetközi kommuni-
kációért és kapcsolatokért felelős államtitkár 
tegnap az mondta: a magyar kormány min-
den kritikát meghallgat, de a magyar embe-
rek véleménye fontosabb a pártfegyelemnél. 

Orbán: a „hasznos idióták” bírálják a magyar kampányt

Közös érdekek. Călin Popescu-Tăriceanu szorosabb magyar–román együttműködést szeretne

 » RÖVIDEN

Szili: a civilek feladata
a nemzeti érdekek szolgálata
A civil szervezetek feladata a nemzeti 
érdekek szolgálata, nem pedig az idegen 
érdekeké – mondta Szili Katalin minisz-
terelnöki megbízott az Erdélyi Magyarok 
Egyesületének rendezvényén pénteken 
Budapesten. Szili Katalin kiemelte: nem 
azokat kell erősíteni, akik a nemzet 
ellen, az Európai Egyesült Államokért 
dolgoznak, hanem azokat, akik a nem-
zetek Európájáról gondolkodnak. A civil 
szervezeteknek a magyar nemzeti érde-
ket és az ehhez tartozó közjó szolgálatát 
kell megvalósítaniuk – hangsúlyozta. 
Európa akkor tudja újra defi niálni 
magát ebben a globális világban, ha a 
sokszínűségét azok a nemzetek jelení-
tik meg, amelyek őshonos népként e 
területen éltek, élnek – mutatott rá. Ők 
nem bevándorlók, migránsok Európá-
ban, saját szülőföldjükön szeretnének 
gyarapodni, boldogulni – tette hozzá. 




