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Konstruktív megbeszélést folytatott
Orbán Viktor és Manfred Weber
Konstruktív volt a hangulat, ugyanakkor 
nem sikerült mindenre megoldást találni 
– jelentette ki Manfred Weber, az Európai 
Néppárt (EPP) csúcsjelöltje tegnap 
délután, miután Orbán Viktor magyar 
kormányfővel tárgyalt Budapesten az 
EPP és a Fidesz között kirobbant nézetel-
térésekről. „Nagyon sok kérdést sikerült 
megbeszélni, megoldást tudtunk azon-
ban nem mindenre találni” – mondta. 
Leszögezte: a néppártban vannak olyan 
alapvető értékek, melyeket az összes, a 
frakcióban lévő pártnak tiszteletben kell 
tartania. Weber megismételte feltételeit, 
hogy a Fidesz az EPP tagja maradhasson: 
biztosítani kell a CEU működését, be kell 
szüntetni a Brüsszel-ellenes kampányt, 
Orbán Viktornak pedig bocsánatot kelle-
ne kérnie a többi EPP-tagtól.

Európa Tanács: Ukrajna halassza el
a nyelvtörvény elfogadását
A kijevi parlamentnek el kell halaszta-
nia a kisebbségek nyelvhasználatáról 
szóló jogszabály elfogadását a választá-
sok utáni időszakra – jelentette ki Dunja 
Mijatovic, az Európa Tanács emberi jogi 
biztosa tegnap. Mijatovic rövid nyilat-
kozatában hangsúlyozta, az Európa Ta-
nács tagállamainak a  nyelvhasználattal 
kapcsolatos új jogszabályairól vagy 
politikai reformjairól szóló tárgyalásaik 
alkalmával körültekintően kell mérle-
gelniük az államnyelv használatának 
támogatására és a kisebbségi nyelvek 
védelmére vonatkozó kötelezettségeiket. 
A kisebbségi nyelvek használatának 
védelme része a kulturális sokszínűség 
megőrzésére vonatkozó kötelezettség-
vállalásoknak – húzta alá. A különböző 
nyelvi közösségeket be kell vonni az 
őket érintő törvények és politikák kidol-
gozásába, véleményüket és érdekeiket 
fi gyelembe kell venni az ilyen jogszabá-
lyok elfogadásakor – hívta fel a fi gyel-
met az emberi jogi biztos.

Megegyezett Juncker és May
Jogilag kötelező erejű biztosítékokat 
fogadott el a brit belpolitikai konfl iktus 
alapját képező, úgynevezett ír–északír 
pótmegoldás ügyében hétfő éjszakai 
strasbourgi találkozóján Theresa May 
brit kormányfő és Jean-Claude Juncker, 
az Európai Bizottság elnöke, és ezek 
lehetővé tehetik az Egyesült Királyság 
rendezett európai uniós kiválását. A rö-
viddel éjfél előtt tartott közös sajtótájé-
koztatón Juncker elmondta, hogy nem 
nyitották újra a londoni parlament által 
már elutasított kiválási szerződést, a 
kötelező erővel bíró jogi instrumentum 
csupán kiegészíti azt.
A londoni parlament alsóháza lap-
zártánk után készült ismét szavazni a 
megállapodásról, az előzetes előrejelzé-
sek szerint pedig esély mutatkozott arra, 
hogy ezúttal elfogadja a dokumentumot. 

Az Egyesült Államok visszahívja
Venezuelából diplomatáit
Az Egyesült Államok még a héten vissza 
fogja hívni valamennyi diplomatáját Ven-
ezuelából – jelentette be Twitteren Mike 
Pompeo külügyminiszter. Az amerikai 
diplomácia irányítója a venezuelai válság 
mélyülésére hivatkozva tette bejelen-
tését. Az önmagát az ország ideiglenes 
elnökévé kikiáltó Juan Guaidó vezette 
parlament szükségállapotot hirdetett – 
bár ehhez nincs jogköre – a több napja 
tartó áramszünet miatt, Nicolás Ma-
duro elnök pedig televíziós beszédben 
sürgette társadalmi szervezetek „aktív 
ellenállását”.

Ismét alaposan megdorgálta Frans 
Timmermans, az Európai Bizott-
ság szocialista első alelnöke a vele 
azonos pártcsaládba tartozó szo-
ciáldemokraták vezette bukaresti 
kormányt az igazságügyi törvények 
módosítása miatt.
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M iközben Frans Timmermans, az 
Európai Bizottság (EB) bukaresti 
látogatásán ismét bírálta a román 

kormányt az igazságszolgáltatás működé-
sét érintő törvénymódosítások miatt, az 
EB a Timmermans és Viorica Dăncilă mi-
niszterelnök közötti, hétfő esti találkozót 
követően bejelentette: brüsszeli és román 
szakértők közösen próbálnak megoldást 
kidolgozni a problémás helyzet rendezésé-
re. Az EB közleménye szerint Timmermans 
és Dăncilă megállapodott a vegyes mun-
kacsoport munkarendjéről, annak tagjai 
pedig már ezen a héten össze is ülnek. Ezt 
követően az EB-alelnök a jövő héten ismét 
találkozik a román kormányfővel Brüsz-
szelben, hogy megtárgyalják, milyen elő-
relépést sikerült a szakértőknek elérniük. 
A román kormány által kiadott hivatalos 
közlemény még ennyi konkrétumot sem 
tartalmazott: a dokumentum szerint a 
felek úgy értékelték, hogy „konstruk-
tív párbeszédre” van szükség, egyben 
egyetértettek abban, hogy a jó együttmű-
ködés létfontosságú a román kormány és 
az EB között.

Timmermans ugyanakkor nem volt 
egyáltalán ennyire diplomatikus, amikor 
hétfőn este a román kormány legutóbbi 
lépéseivel kapcsolatos véleményéről kér-
dezték. Az európai szocialisták által az EB 
elnöki tisztségére jelölt politikus bírálata 
szerint a szociáldemokrata vezetésű ro-
mán kormány részéről az igazságszolgál-
tatási reform és a korrupcióellenes harc 
eredményeinek nyomon követésére ki-
dolgozott Együttműködési és Ellenőrzési 
Mechanizmus (CVM) keretében közzétett 
Romániára vonatkozó jelentést követően 
semmilyen haladást nem érzékelt.

„Biztosak akarunk lenni abban, hogy 
haladás történik afelé, hogy Romániá-
ban a törvény hatalma érvényesüljön, és 

hogy a korrupcióellenes harc nem szorul 
háttérbe. (...) Nekem az a gondom, hogy a 
CVM-jelentést követően semmilyen hala-
dást nem érzékeltem” – mondta Timmer-
mans, miután az Országos Politikatudo-
mányi és Közigazgatási Intézet (SNSPA) 
díszdoktorává avatták. Az EB első alelnö-
ke nem kívánt spekulációkba bocsátkoz-
ni a következő lépést illetően, így a 7-es 
cikkely esetleges aktiválásáról sem akart 
beszélni.

Mint mondta: tisztában vannak azzal, 
hogy az alkotmánybíróság döntéseit élet-
be kell léptetni, de ezt úgy kell megtenni, 
hogy „ne akadályozza a korrupcióellenes 
harcot és tartsa tiszteletben az igazságszol-
gáltatás függetlenségét”.
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BRÜSSZELI ÉS BUKARESTI SZAKÉRTŐK PRÓBÁLNAK MEGOLDÁST TALÁLNI A VITÁS KÉRDÉSEKRE

Timmermans újabb dorgálása

Odamondott. Timmermans újfent élesen bírálta a Viorica Dăncilă vezette román kormányt 
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Róma elégedetlen az európai főügyész 
kiválasztásának módszerével, mivel azt 

nem tartja kellőképpen átláthatónak – kö-
zölte tegnap Antonio Bonafede olasz igaz-
ságügy-miniszter. „Az európai főügyész 
kiválasztásának folyamata a harmadik 
harmadába ért. Hangot adtam országom 
kételyeinek az eljárás kapcsán, amely nem 
igazán átlátható, és amely során három 
nevet tartalmazó végső lista mellett dön-
töttek, miközben lehetőség nyílt volna arra, 
hogy öt nevet tartalmazó listát terjesszenek 
az Európai Parlament elé. Ez hátrányosan 
érintette Olaszországot, amelynek négy je-
löltje is volt a 11 nevet is tartalmazó előző 
rövid listán” – mondta Bonafede távozóban 
az EU tanácsának brüsszeli székhelyéről. A 
miniszter sérelmezte, hogy a „hozzáértő és 

tapasztalt” olasz jelöltek egyike sem került 
fel a végső listára, és közölte: kiegészítő in-
doklást kért azzal kapcsolatban, miért így 
zajlott az eljárás. „Az Európai Ügyészség 
létrehozása alapvető fontosságú pillanat 
az európai szintű igazságügyi együttmű-
ködés fejlesztésében, de azt szeretnénk, 
ha az összes olyan eljárás esetében, amely 
fontos tisztségek betöltőinek kiválasztására 
irányul, betartanák az előírásokat és a sza-
bályokat. Ezért nagyobb átláthatóságot kér-
tem, és továbbra is azon igyekszünk, hogy 
az Európai Ügyészség létrehozása előremu-
tató lépés legyen, ne hátrafelé” – mondta 
a miniszter. Hozzátette, kételyeinek adott 
hangot az eljárás korrektségét illetően, mi-
vel az olasz ügyészek jelentős tapasztalattal 
rendelkeznek például a terrorizmus elleni 
küzdelem terén. „Azt szerettük volna, ha 
szélesebb a merítés a jelöltek közül, az el-

járás pedig átláthatóbban zajlik” – szögezte 
le az olasz igazságügy-miniszter.

Mint ismeretes, az eljárás során a jelöl-
tek kiválasztásával megbízott tizenkét tagú, 
jogászokból álló testület három nevet vá-
lasztott ki: a román Laura Codruţa Kövesit, 
a francia Jean-François Bohnert-t és a né-
met Andres Rittert. A főügyész kiválasztása 
kapcsán aztán az Európai Unió Tanácsa 
ellentétbe került az Európai Parlamenttel, 
míg ugyanis a tagállamok uniós nagyköve-
tei nagyon nagy többséggel a francia jelöltre 
szavaztak, az Európai Parlament illetékes 
szakbizottságai a román korrupcióellenes 
ügyészség tavaly leváltott vezetőjére voksol-
tak. Ennek nyomán most egyeztetési folya-
mat kezdődik a két intézmény között, hogy 
végül eldöntsék, a két jelölt közül ki legyen 
a működését 2020-ban megkezdő Európai 
Ügyészség első főügyésze.
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Egy nemzet akkor képes a megmaradásra, 
ha tagjaiban ott él a büszkeség és a tudat, 

hogy érdemes ahhoz a nemzethez tartozni 
– hangoztatta Semjén Zsolt magyar minisz-
terelnök-helyettes a március 15-e alkalmá-
ból rendezett állami kitüntetések átadásán 
tegnap Budapesten. Semjén Zsolt a külho-
ni, nemzetiségi és egyházi élet kiemelkedő 
képviselőinek járó elismerések átadásán az 
MTI beszámolója szerint úgy fogalmazott: 
nincs még egy nép, amelyik arányait tekint-

ve annyi Nobel-díjast adott a világnak, mint 
a magyarság, vagy annyi szentet a katolikus 
egyháznak, mint az Árpád-háziak. Kitért 
arra is, hogy végigtekintve a történelmen, 
nincs egyetlen olyan kultúra sehol a vilá-
gon, ahol valamilyen formában a kitüntetés, 
az elismerés ne létezne; az ember természe-
tében van az igazságosság iránti igény, hogy 
a rendkívüli teljesítményeket méltóképpen 
elismerje. Semjén Zsolt szerint a kitünteté-
seknek a magyarság szempontjából nem-
zetmegtartó erejük van, és amikor a magyar 
állam a nemzeti ünnepekhez kapcsolódva 

elismer valakit, azt a büszkeséget adja a ma-
gyarság minden tagjának, hogy a nemzetből 
ilyen nagyszerű emberek és ilyen nagyszerű 
teljesítmények fakadnak. „Az önök életút-
ja, teljesítménye azért nemzetmegtartó erő, 
mert minden magyar számára értéket képvi-
selnek” – fordult a díjazottakhoz a minisz-
terelnök-helyettes. Semjén Zsolt közöolte, 
azok az eredmények, amelyeket a díjazottak 
elértek, nemcsak a kisebb közösségek szá-
mára jelentenek példát az élet bármely terü-
letén, hanem az egész magyarság, az egész 
nemzet számára.

Nem tetszik az olaszoknak a főügyész kiválasztása

Nemzetmegtartó  kitüntetéseket adott át Semjén




