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Szĳ jártó Péterrel tárgyalt
Kelemen Hunor
Hivatalában fogadta Szijjártó Péter 
magyar külgazdasági és külügyminiszter 
Kelemen Hunort, a Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség (RMDSZ) elnökét, és 
megállapodtak abban, hogy a kormány 
az RMDSZ-szel együttműködve folytatja 
a páratlan sikerű erdélyi gazdaságfejlesz-
tési programot – közölte a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium csütörtökön. Mint 
írták, befejeződött a Mezőség Kolozs 
és Beszterce megyéhez tartozó részén 
beadott pályázatok értékelése, amelynek 
nyomán több mint 400 mezőgazdasági 
termelő, valamint kis- és középvállalkozó 
kap támogatást. Hozzátették: Szijjártó 
Péter és Kelemen Hunor megállapodott a 
program idei folytatásáról. A külügymi-
niszter és az RMDSZ elnöke egyetértett 
abban, hogy fontos a mielőbbi megál-
lapodás a marosvásárhelyi egyetemen 
indítandó magyar nyelvű képzések 
ügyében. Azt pedig örömmel nyugtázták, 
hogy hosszú tárgyalás után közel van 
a megállapodás a román kormánnyal 
a kolozsvári magyar kulturális intézet 
megnyitása ügyében.

Nem jegyezték be
az USR és Cioloş szövetségét
Elutasította a Központi Választási 
Iroda (BEC) a Mentsétek meg Románia 
Szövetség (USR) és a Dacian Cioloş 
volt miniszterelnök vezette Szabadság, 
Egység és Szolidaritás Párt (PLUS) közös 
európai parlamenti választási listájának 
bejegyzését. A BEC azzal indokolta a 
2020 USR–PLUS Szövetség bejegyzé-
sét, hogy a két pártvezér, Dan Barna és 
Dacian Cioloş a hivatalos pártjegyzékben 
nem szerepel pártelnökként. A két párt 
szerint mindketten kérték az elnökök be-
jegyzését a bukaresti törvényszéken, de 
eddig még nem született jogerős döntés, 
ennek nyomán pedig a BEC nem jegyezte 
be a közös listát. A két párt szerint a 
választási iroda a kormány utasítására 
cselekedett, és politikai döntést hozott. 
A BEC döntését antidemokratikusnak 
minősítették, amelynek célja a szövetség 
kiiktatása a választási versenyből. A két 
párt a legfelsőbb bíróságon fellebbez a 
döntés ellen.

Harminchat darab F-16-os vadászgépet
venne Bukarest
A védelmi minisztérium újabb 36 F-16-os 
vadászgép beszerzésének folyamatát 
in dította el – közölte Gabriel Leş védelmi 
miniszter. A tárcavezető szerdán este a ro-
mán közszolgálati televíziónak elmond-
ta: az eddigiek mellé további amerikai 
gyártmányú F-16-osokat kívánnak vásá-
rolni. Mint ismeretes, Románia 2014-ben 
Portugáliától 12 darab használt, de felújí-
tott F-16-ost vásárolt 600 millió dollárért.

Már a brit kormány sem bízik
a Brexit-megállapodásban
Az újabb brüsszeli tárgyalási forduló 
kudarca után már a brit kormány sem 
számít arra, hogy az ország EU-tagsága 
megszűnésének (Brexit) feltételrendsze-
réről szóló, januárban óriási többséggel 
elutasított megállapodást a londoni al-
sóház a jövő hétre beütemezett második 
szavazáson elfogadja – közölte a brit saj-
tó csütörtökön. A kormányzó Konzervatív 
Párt keményvonalas alsóházi Brexit-tá-
bora és a kormány külső támogatója, 
a szintén EU-szkeptikus Demokratikus 
Unionista Párt attól tart ugyanis, hogy az 
ország végérvényesen vámunióban ma-
radhat az EU-val, ha szükségessé válik az 
ír–északír határellenőrzés visszaállításá-
nak elkerülését célzó tartalékmegoldás.

Az Európai Parlament a bizottsági 
szavazások eredménye nyomán az 
EU Tanácsával folytatandó egyezte-
tések során Laura Codruţa Kövesit 
támogatja az európai főügyészi 
tisztség megszerzésében.
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M iközben a bírák és ügyészek által 
elkövetett törvénysértések kivizs-
gálására létrehozott ügyészség 

csütörtökre ismét beidézte Laura Codruţa 
Kövesit, az Országos Korrupcióellenes 
Ügyosztály (DNA) volt főügyészét, és egy 
újabb ügyben indított eljárást ellene, az 
Európai Parlament (EP) őt választotta 
hivatalos jelöltjének az európai főügyé-
szi tisztségre. Kövesit egy olyan ügyben 
vizsgálják, amelyben két ploiești-i DNA-
ügyész ellen már eljárás zajlik bűnszer-
vezet létrehozása miatt azzal a gyanúval, 
hogy tanúkat kényszerítettek hamis ta-
núzásra, miszerint moldovai állampolgá-
rokat vesztegettek meg a szavazatukért 
cserében. Kövesi kitalációnak nevezte a 
vádakat. Mint ismeretes, az erre a célra ki-
jelölt testület Kövesi mellett egy francia és 
egy német jelöltet választott ki az európai 
főügyészi tisztség legalkalmasabb váro-
mányosaivá az Európai Unió tagállamait 
képviselő nagykövetek többsége a francia 
Jean-François Bohnertre voksolt, az Euró-
pai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottsága (LIBE), illetve Költ-
ségvetési Ellenőrzési Bizottsága (CONT) 
viszont Kövesire. Így most alkufolyamat 
kezdődik az Európai Unió Tanácsa és a 
parlament között arról, a két jelölt közül ki 
legyen az európai főügyész. 

Az Európai Parlament már nem szavaz 
külön Kövesi jelöléséről, erről a parlament 
házbizottságaként működő, úgynevezett 
Elnökök Értekezlete döntött csütörtökön 
Brüsszelben. A leendő főügyészt az EU 
társjogalkotó szervei – a tagországok kor-
mányait tömörítő tanács és az EP – közös 
megegyezéssel hét évre nevezik ki. Az EP 

vezetői kijelölték a Tanáccsal folytatandó 
egyeztetésen részt vevő képviselőiket is. 
A háromtagú testületben ott van a Kö-
vesit meghallgató két bizottság vezetője: 
a LIBE szocialista elnöke, Claude Moraes, 
a CONT első embere, a néppárti Ingeborg 
Grassle, valamint Judith Sargentini zöld-
párti képviselő, aki a Magyarországot bí-
ráló jelentése nyomán vált hírhedtté. 

Eközben Tudorel Toader igazságügy-mi-
niszter a Financial Times nemzetközi gaz-
dasági napilapban érvelt az ellen, hogy 
Kövesit kinevezzék európai főügyésszé. 
Toader a lap csütörtöki számában közölt 
olvasói levelében azzal érvelt: a DNA tör-
vényt sértett, ezért nem jó választás Köve-
si. A Kényszerítés a romániai korrupcióel-
lenes kampányban című írásban Toader 
rámutat: semmilyen személyes ellenszen-
vet nem táplál Kövesivel szemben, de az 
összes olyan bizonyíték alapján, amelyet 
bírák, ügyészek és egyéb hiteles források 
tártak elé, azon az állásponton van, hogy 
nem szabad kinevezni ebbe a „létfontos-
ságú tisztségbe”. Toader szerint Kövesit 
nem azért váltották le tisztségéből, mert 
a DNA korrupt politikusok ellen vizsgáló-
dott, hanem azért, mert a DNA törvényt 

sértett, ahogy ezt az alkotmánybíróság is 
kimondta. „Kövesi nyomozati stratégiája 
a kényszerítésen alapult. Miután Kövesi 
elhagyta a DNA-t, kiderült, hogy négy éven 
keresztül, amíg ő vezette az intézményt, 
3420 bíró és ügyész ellen indítottak vizsgá-
latot – ez a teljes létszám közel fele. Ezek 
a nyomozások elindultak, de az ügyek so-
hasem kerültek bíróság elé. Az igazságügyi 
rendszer kényszerítésére használták őket” 
– fogalmazott. Toader szerint a bírák és 
ügyészek által elkövetett törvénytelensé-
geket vizsgáló ügyészség 1422 dossziét vett 
át, ezek 70 százaléka hivatalból indult, 
nem feljelentés alapján. Toader szerint az 
ügyiratok átvizsgálása során meghamisí-
tott lehallgatási jegyzőkönyveket, hamis 
bizonyítékokat és hamis tanúvallomáso-
kat is találtak. A miniszter levelével a Fi-
nancial Times február 28-ai, A megfelelő 
nő az európai főügyészi tisztségre címmel 
közölt vezércikkére válaszolt. Toader csü-
törtökön közölte: a levelet a kormány nevé-
ben küldte. A DNA közleményben pontosí-
tott, mondván: a miniszter által említettnél 
nagyságrendekkel kevesebb dossziét vet-
tek át tőlük, és sokkal kevesebb a hivatal-
ból indított eljárás. 

TUDOREL TOADER A FINANCIAL TIMESBAN ÉRVEL A VOLT DNA-VEZETŐ KINEVEZÉSE ELLEN

Kövesi az EP főügyészjelöltje

Kiteregetett szennyes. Az EP kiállt Kövesi mellett, Toader viszont egy világlapban bírálta
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Egyre aggasztóbbnak találja Frans Tim-
mermans, az Európai Bizottság első 

alelnöke mindazt, ami Romániában az 
igazságügy terén történik. Ezt Timmer-
mans maga közölte Viorica Dăncilă román 
miniszterelnökkel, akit szerdán fogadott 
Brüsszelben. Az alelnök fi gyelmeztetett: 

sürgős előrelépésre van szükség a követ-
kező hetekben a kifogásolt ügyek mind-
egyikében. A találkozón megállapodtak 
abban, hogy jövő héten Románia és az Eu-
rópai Bizottság szakértői összeülnek, hogy 
megtárgyalják a problémás ügyeket. Az 
Európai Bizottság illetékes szóvivője arról 
számolt be, hogy Timmermans egy hóna-
pon belül már másodjára tárgyalt Dăncilá-

val, és a mostani találkozón is nyílt, őszin-
te párbeszédet folytattak.

Viorica Dăncilă a találkozó utáni nyilat-
kozatában a szokásos száraz, diplomáciai 
bükkfanyelvet alkalmazva csupán annyit 
mondott: „konstruktív párbeszédet” foly-
tattak Timmermansszal, aki hamarosan 
Romániába látogat, így ismét találkoznak 
majd. 
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Az európai parlamenti választás közeled-
tével érthető a kampányláz, a türelmet-

lenség és az izgalom fokozódása, de ami 
most kell, az csigavér, higgadtság – reagált 
Orbán Viktor magyar miniszterelnök az MTI 
megkeresésére azokra a sajtóhírekre, melyek 
szerint a néppárti tagság helyet új európai, 
bevándorlást ellenző szövetséget kellene lét-
rehoznia a Fidesznek. A Magyar Nemzet Új 
szövetséget! című, csütörtöki vezércikkében 
az olvasható: „a néppárt a szocialistákat és 

a liberálisokat választotta, nekik akar megfe-
lelni. A Fidesznek egy útja maradt: az új szö-
vetség útja. Orbán Viktor és a Fidesz lépjen 
ki az Európai Néppártból, és kössön szövet-
séget Matteo Salvinivel, az osztrák Szabad-
ságpárttal, valamint a lengyel kormánypárt-
tal! Ez ma Európa és a magyarság érdeke.”

Mint ismeretes, az Európai Néppárt (EPP) 
ultimátumot adott a magyar kormánynak. 
Manfred Weber, az EPP lista- és frakcióve-
zetője szerint a Fidesz EPP-tagságának meg-
szüntetését három feltétel teljesülése esetén 
lehet elkerülni. 

Gulyás Gergely miniszterelnökséget ve-
zető miniszter csütörtökön leszögezte: a Fi-
desz az Európai Néppárt (EPP) tagja, és az 
is kíván maradni. A tárcavezető közölte: ki-
zárólag olyan pártok támadják a Fideszt az 
EPP-ben, amelyek a bevándorlási kvótákat 
is támogatták, és megszavazták az Európai 
Parlamentben (EP); olyan pártok, amelyek-
ben kormányfői felelősséget senki nem visel. 
Leszögezte: a bevándorlás elutasításából 
nem tudnak engedni. Ugyanakkor a Soros–
Juncker-plakátokat a családvédelmi akció-
tervet népszerűsítő hirdetésekre cserélik.

Timmermans ismét fi gyelmeztette a román kormányt

Orbán Viktor higgadtságra int az EPP-konfl iktusban




