
Traian Băsescu volt államfő alakul-
kata, a magyarellenességet zászlajára 
tűző Népi Mozgalom Párt elnöksége 
tegnap megszavazta: támogatják a Fi-
desz kizárását az Európai Néppártból.

 » BALOGH LEVENTE

A Népi Mozgalom Párt (PMP) támo-
gatni fogja a Fidesz kizárását az 
Európai Néppártból (EPP) az er-

nyőszervezet tagpártjainak március 20-ai 
ülésén – közölte tegnap Marius Pașcan 
parlamenti képviselő. A magyarellenes-
séget zászlajára tűző, Traian Băsescu volt 
államfő fémjelezte alakulat magyar ügyek-
ben egyik legszélsőségesebb politikusa 
közösségi oldalán tudatta: az elnökség 
egyhangúlag megszavazta, hogy Eugen 
Tomac elnök támogassa a szerinte „szél-
sőséges” Fidesz kizárását a néppártból, 
miután Orbán Viktor pártelnök-kormányfő 
„mérgezővé” vált az EU számára. 

Az ülésen Traian Băsescu, a PMP tiszte-
letbeli elnöke arról beszélt: szerinte Orbán 
nem a hazáját védi, hanem az EU széthul-
lásához járul hozzá. „Az EU számára nagy 
veszélyt jelent a populizmus, Orbán Viktor 
és pártja pedig reprezentatívak ebből a 
szempontból. Az Orbán Viktorhoz hasonló 
személyek háborúkat indítottak Európá-
ban” – fogalmazott Traian Băsescu. „Ha 
csak az a tegnapi (vasárnapi) gyalázatos 
nyilatkozat lenne, amely szerint Budapest 
támogatja a székelység autonómiatünte-
tését, akkor sem érthetnénk egyet azzal, 
hogy Orbán Viktor az EPP-ben maradjon” 
– mondta még Băsescu. Mint ismeretes, 
a PMP-t az elmúlt hónapok felmérései 
egyöntetűen az 5 százalékos parlamenti 
küszöb alatt mérik. Az EPP legnagyobb 
romániai tagpártja, a Nemzeti Liberális 

Párt (PNL) még nem döntött arról, hogyan 
szavaz, míg az RMDSZ részéről Kelemen 
Hunor szövetségi elnök közölte: nem tá-
mogatják a Fidesz kizárását.

Eközben a német Kereszténydemok-
rata Unió (CDU) főtitkára tegnap Berlin-
ben az elnökség álláspontját ismertetve 
közölte: a magyar fél válaszára vár a 
Fidesz európai néppárti tagsága körüli 
vitában.  Paul Ziemiak a CDU elnökségi 
ülése után tartott tájékoztatón az MTI 
szerint elmondta, hogy a tanácskozás 
napirendjén szerepelt a Fidesz EPP-tag-
sága körüli vita, amellyel kapcsolatban 
megállapították, hogy Manfred Weber, 
a testvérpárt bajor Keresztényszociális 
Unió (CSU) politikusa, az EPP európai 
parlamenti (EP) választási csúcsjelöltje 
„mindent elmondott”, amit az ügyben 
el kellett mondani, és most be kell várni 
„Budapest reakcióját”. Kiemelte, hogy 

Manfred Weber a CDU és a CSU elnökével 
egyeztetve foglalt állást a vitában. Arról 
is szólt, hogy a CDU a vita valamennyi 
lehetséges kimenetelére, „minden opci-
óra felkészült”. A magyar kormány tájé-
koztató kampányáról szólva kifejtette: „a 
helyzet viszonylag egyszerű, megéltünk 
egy magyarországi plakátkampányt, 
amelyet elfogadhatatlannak neveztünk, 
Manfred Weber pedig Orbán Viktor és a 
Fidesz elé terjesztette egyeztetett követe-
léseit, és most várunk a reakcióra”.

A több mint 70 jobbközép, konzervatív, 
kereszténydemokrata pártot összefogó EPP 
egy szóvivőjének pénteki tájékoztatása sze-
rint 13 tagpárt kezdeményezte írásban az 
elnökségnél a Fidesz kizárását vagy tagsá-
gának felfüggesztését. Az indítványokról a 
pártcsalád álláspontjának meghatározá-
sára hivatott testület, a politikai közgyűlés 
tárgyal március 20-ai ülésén.
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Díszdoktorrá avatták
Frans Timmermanst Bukarestben
Díszdoktorrá avatta tegnap Bukarest-
ben Frans Timmermanst, az Európai 
Bizottság első alelnökét az Országos 
Politikai és Közigazgatási Tanulmányok 
Intézete (SNSPA). Az ünnepségen elmon-
dott köszönő beszédében a szocialista 
politikus a jogállamiság, a demokrácia és 
az emberi jogok tiszteletben tartásának 
fontosságát hangsúlyozta. Timmermans 
szerint nem elfogadható, hogy a kormá-
nyok növelni kívánják az ellenőrzést az 
igazságszolgáltatás vagy a sajtó fölött, 
arra hivatkozva, hogy ők nyerték meg a 
választásokat. Szerinte ez a korrupció 
növekedéséhez vezet, hiszen nehezebb 
felelősségre vonni a politikusokat. Az 
EB alelnöke később, lapzártánk idején 
Viorica Dăncilă miniszterelnökkel is 
találkozott. Mint ismeretes, Timmermans 
az utóbbi hónapokban rendszeresen 
bírálta Romániát az igazságszolgáltatás 
működését érintő törvények módosítása 
miatt. Viorica Dăncilă még a találkozó 
előtt arról beszélt: jó viszonyt akar az 
Európai Bizottsággal, ugyanakkor Brüsz-
szelt dezinfomálják a romániai helyzetet 
illetően, így a valós dolgokról kell tár-
gyalni. Ennek nyomán a megbeszélésen 
fel kívánta vetni az igazságügyet érintő 
újabb kormányrendeletek esetleges elfo-
gadásának lehetőségét. Mint ismeretes, 
Timmermans legutóbb szerdán fi gyel-
meztette a román kormányt az igazság-
ügyi rendszerrel kapcsolatos bizottsági 
aggodalmakra, amikor Brüsszelben 
fogadta a román miniszterelnököt.

Barnier: az Egyesült Királyság
térfelén a labda
A labda az Egyesült Királyság térfelén 
van, a brit kormánynak és parlamentnek 
kell megállapodnia annak érdekében, 
hogy kimozduljon a holtpontról a folya-
mat, és az ország rendezett módon vál-
hasson ki az Európai Unióból – jelentette 
ki az EU Brexit-ügyi főtárgyalója tegnap 
Brüsszelben. „Tárgyalásokat folytattunk 
a hétvégén, az egyeztetések jelenleg a 
londoni kormány és parlament között 
zajlanak” – mondta Michel Barnier. Mar-
garítisz Szkínász, az Európai Bizottság 
szóvivője eközben arról számolt be, hogy 
nincsenek tervben újabb politikai szintű 
egyeztetések, a felek azonban szoros 
kapcsolatban lesznek a héten. 

Megvan a lezuhant etiópiai
utasszállító fekete doboza
Megtalálták az etiópiai légitársaság 
vasárnap szerencsétlenül járt gépének 
fekete dobozát, az adatokat már elemzik 
– közölte a BBC etiópiai állami források-
ra hivatkozva. Mint ismeretes, röviddel 
felszállás után lezuhant vasárnap az etió-
piai légitársaság egyik utasszállító gépe 
Addisz-Abeba közelében. A fedélzeten 
tartózkodó 157 ember közül senki nem 
élte túl a katasztrófát.

Guaidó szerint a venezuelai katonák
többsége az ő oldalán áll 
A magát januárban Venezuela ideigle-
nes elnökévé kikiáltó Juan Guaidó egy 
tegnapi interjúban arról beszélt, úgy 
látja, hogy a venezuelai katonák több-
sége mögötte áll annak ellenére, hogy a 
katonai vezetés Nicolás Maduro elnök 
mögött sorakozik fel. A Deutschland-
funk rádión elhangzott beszélgetésben 
Guaidó hangsúlyozta, hogy a tisztikar 
vele egykorúakból áll: fi atal, családos 
férfi akból, akik elkeseredettek amiatt, 
hogy fi zetésükből nem tudnak megélni. 
Kifejtette: biztos benne, hogy 80–85 
százalékuk változást akar.
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A MAGYARELLENES PMP SZERINT NINCS HELYE AZ EPP-BEN A „SZÉLSŐSÉGES” MAGYAR PÁRTNAK

Băsescuék a Fidesz kizárása mellett

Pop: a színészek „törvénytelen” megmozdulást támogatnak

Elfogadhatatlannak nevezte Liviu Pop, a PSD szenátora, volt oktatási miniszter, hogy 
a színészek vagy bárki más támogassa a bírák és ügyészek „törvénytelen” tiltakozó 
akcióit. A politikus tegnap az RFI rádiónak beszélt a bírák és ügyészek által ellenzett, a 
kormánnyal szemben álló civilek ellenkezését is kiváltó 2019/7-es sürgősségi kormány-
rendeletről, amely a vezető beosztású ügyészek kinevezésének gyakorlatát módosította, 
de amelyet a tiltakozások nyomán módosított a kormány. „Nem lehet szó a 7-es rendelet 
visszavonásáról, még ha számos álhír is kering róla. Nem értem, miért vonulnak utcára 
a színészek egy nem létező cikkely visszavonását követelve, és hogy miért nem vonultak 
utcára a SRI-vel megkötött paktumok alkotmányellenessé nyilvánított cikkelyei ellen. 
Azokról a cikkelyekről van szó, amelyek egyértelműen kimondják az ügyészek aláren-
delését a SRI-nek, illetve a SRI-tisztek részvételét a vádiratok összeállításába. (…) A 7-es 
rendeletben egyetlen olyan cikkely sincs, amely alárendelné az igazságszolgáltatást a 
politikusoknak. A politikus szerint a megmozdulások azért törvénytelenek, mert a részt-
vevők nem tartják be a tüntetések szervezéséről szóló törvény előírásait. Liviu Dragnea, 
a PSD elnöke a téma kapcsán azt mondta: ő maga és a párt is támogatja a bírákat és az 
ügyészeket, és mindent megtesz azért, hogy a bírák olyan státusba kerüljenek, hogy ne 
legyen kihatással rájuk semmilyen titkos paktum és semmilyen zsarolás.

Kizáró ok. Marius Pașcan, Traian Băsescu és Eugen Tomac a PMP elnökségi ülésén

 » B. L.

Továbbra is bizonytalan Tudorel Toader 
igazságügy-miniszter sorsa, miután a 

kormány fő erejét adó Szociáldemokrata 
Párt (PSD) elnöksége az eredeti tervekkel 
ellentétben nem vitatta meg a tárcavezető 
helyzetét tegnapi ülésén. Ez már a második 
halasztás Toader ügyében, miután a PSD 
honatyái szerdán távol maradtak a képvi-
selőház ülésétől, amelyen a Toader ellen az 

ellenzék által benyújtott egyszerű indítvány-
ról kellett volna szavazni, így a voksolást 
határozatképtelenség miatt elhalasztották. 
Sajtóértesülések szerint a párt ultimátumot 
adott Toadernek: vagy leváltják, vagy neki 
kell lemondania, ha nem dolgozza ki azt a 
sürgősségi kormányrendeletet, amely révén 
hatályba léphetnek a büntető törvénykönyv 
PSD által végrehajtott és az alkotmány-
bíróság által alkotmányosnak minősített 
módosításai. Elsősorban a büntető törvény-

könyv módosításairól és a legfelsőbb bíró-
ság törvénytelenül összeállított öttagú bírói 
tanácsai által hozott jogerős ítéletek utáni 
perújítások lehetővé tételéről van szó. Azon 
feltételezésekkel kapcsolatban, miszerint a 
PSD szeretné leváltani Toadert, ellentmon-
dásos nyilatkozatok születtek. Viorica Dăn-
cilă miniszterelnök csak annyit mondott: 
nem csupán az fontos, hogy ő miniszterel-
nökként elégedett-e a tárcavezető tevékeny-
ségével, hanem az is, hogy a koalíciós pártok 
azok legyenek. Hozzátette: a közeljövőben 
minden miniszter tevékenységét kiértékelik 
abból a szempontból, milyen mértékben si-
került megvalósítania a kormányprogram rá 
tartozó elemeit. Kifejtette, azért nem került 
szóba Toader ügye, mert a párt legfőbb prio-
ritása most a költségvetés elfogadása.

Míg múlt héten a párt több befolyásos po-
litikusa is bírálta a tárcavezetőt, addig teg-
nap Marian Oprişan alelnök, aki az elmúlt 
időszakban több ízben is Liviu Dragnea 
belső ellenzékének szószólója szerepében 
jelent meg, tegnap „gyerekmesének” mi-
nősítette a Toader menesztésével kapcso-
latos felvetéseket, profi  jogásznak nevezve 
a minisztert. Hozzátette: Toader egyetlen 
dologgal adós, azzal a sürgősségi kormány-
rendelettel, amely az igazságszolgáltatás 
működését szabályozó törvény módosítá-
sának azon cikkelyeinek hatálybalépését 
rögzíti, amelyeket az alkotmánybíróság al-
kotmányosnak talált. 

Ultimátumot kapott Tudorel Toader a PSD-től




