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Elutasított ellenzéki panasz
Elutasította tegnap az alkotmánybíróság 
az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
és a Mentsétek meg Romániát Szövetség 
(USR) beadványát, amelyet a bírák és 
ügyészek által elkövetett törvénysértések 
kivizsgálására létrehozott ügyészségi 
főosztály működésbe helyezéséről szóló 
sürgősségi kormányrendelet ellen nyúj-
tottak be. Az ellenzék által a kormány 
igazságügyi rendszer fölötti ellenőrzését 
elősegítő, a bírák és ügyészek megfélemlí-
tését célzó eszköznek tartott ügyészség így 
zavartalanul működhet tovább. A taláros 
testület emellett arról is döntött, hogy 
nem tilthatja meg a parlament Klaus 
Johannis államfőnek, hogy népszava-
zást is kiírjon május 26-ára, az európai 
parlamenti (EP) választások napjára. 
A parlament tavaly decemberben módosí-
totta az EP-választások megszervezéséről 
szóló törvényt, amelybe a szociálliberális 
kormánytöbbség egy olyan rendelkezést is 
belefoglalt, amely tiltaná bármilyen más 
választás vagy népszavazás rászervezését 
az EP-választásokra. Az ellenzéki sajtó 
tudni véli, hogy Johannis május 26-ára 
akarja kiírni a korrupcióellenes harc 
folytatása ügyében két éve bejelentett, de 
azóta halogatott népszavazást.

Klemm: veszélyt hozna 
a korrupció elleni harc elbukása
Veszélyt jelentene Románia számára, ha 
elbukna a korrupció elleni harcban, ami 
alkalmat adna Oroszország számára, hogy 
kihasználja a helyzetet – mondta Hans 
Klemm, az Egyesült Államok nagykövete. 
A Szabad Európának adott interjúban 
rámutatott: preambulumában a NATO 
Washingtonban aláírt alapszerződése úgy 
fogalmaz: a NATO minden tagállamának 
a demokrácia, az egyéni szabadságjo-
gok és a jogállamiság elvei szerint kell 
működnie. Hasonló elveken alapul a 
közöttünk fennálló stratégiai partnerség 
is. A jogállamiság magában foglalja a füg-
getlen igazságszolgáltatást, azt, hogy az 
ügyészeket nem érik politikai befolyásolá-
si kísérletek, valamint azt, hogy küzdelem 
zajlik a közszférában a törvénytelenségek 
és a korrupció ellen. Az itt leselkedő ve-
szélyek egyike az, hogy Románia képtelen 
teljes mértékben megfelelni ezeknek 
az elveknek, és azáltal, hogy képtelen 
megfelelő mértékben küzdeni a korrupció 
ellen, alkalmat szolgáltat a Romániának 
rosszat akaró tényezők – így Oroszország 
– számára, hogy kihasználja a helyzetet, 
és megosztottságot generáljon a romániai 
társadalomban” – mondta Klemm.

Izraeli–török vita
Izrael az egyenlő jogokat élvező arab 
polgárai számára is demokratikus 
jogállam – reagált tegnap a Twitteren 
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterel-
nök Recep Tayyip Erdogan török elnök 
bírálatára. „Erdogan török diktátor az 
izraeli demokráciát támadja, miközben 
török újságírókkal és bírókkal vannak 
tele a börtönök. Micsoda vicc!” – írta 
az izraeli kormányfő. „Izraelben senki 
sem másodosztályú állampolgár. Izrael 
demokrácia, melyben minden izraeli, s 
köztük a közel kétmillió arab állampolgár 
is egyenlő jogokat élvez” – hangsúlyozta 
Netanjahu. „De Izrael az egyetlen zsidó 
állam is. Dávid csillag van a zászlaján, a 
Hatikva a himnusza, a héber a hivatalos 
nyelve, és a zsidóknak joguk van letele-
pedni a földjén” – tette hozzá.     Előzőleg 
kedden a török elnök szóvivője nyílt 
rasszizmussal vádolta meg Netanjahut, 
mert az izraeli kormányfő azt mondta, Iz-
rael nem minden polgárának az állama, 
csak a zsidó népé.

Egyre nagyobb a bizonytalanság, 
miután újfent elutasította a brit 
parlament alsóháza az Európai Uni-
óból való kilépés feltételeit rögzítő 
megállapodást.
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T ovább mélyült a bizonytalanság és a 
káosz Nagy-Britannia Európai Unió-
ból történő kiválása ügyében, miután 

a londoni alsóház a kedd esti szavazáson 
újból elutasította a brit EU-tagság meg-
szűnésének (Brexit) feltételrendszerét tar-
talmazó megállapodást.  A téma kapcsán 
ugyanakkor tegnap folytatódott a parla-
menti egyeztetés, ugyanis Theresa May 
miniszterelnök a kedd esti voksolás után 
bejelentette: az alsóház szerdán – azaz 
tegnapi lapzártánk után – arról tart vitát és 
szavazást, hogy az Egyesült Királyság ki-
lépjen-e megállapodás nélkül az Európai 
Unióból. Ha ezt a lehetőséget a képviselők 
elutasítják, ma arról tartanak vitát, és sza-
vaznak, hogy a kormány kérje-e az EU-tól a 
jelenlegi törvényi helyzet alapján március 
29-én esedékes Brexit elhalasztását.

A Brexit-egyezményre 242, a megállapo-
dás ellen 391 képviselő szavazott, vagyis 
az alsóház 149 fős többséggel vetette el a 
megállapodást. A brit parlament választott 
kamarája két hónapon belül másodszor 
utasította el a konzervatív párti kormány 
által novemberben elért 585 oldalas egyez-
ményt. Az alsóház először január 15-én 
voksolt a Brexit-csomagról, és akkor az 
újkori brit parlamentarizmus történetében 
példátlan, 230 fős többséggel vetette el a 
megállapodást.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizott-
ság elnöke és Michel Barnier, a bizottság 
Brexit-főtárgyalója a keddi szavazás előtt 
egy nappal Strasbourgban fogadta Ther-
esa Mayt. A találkozón olyan jogi garan-
ciákról született megállapodás, amelyek 
alapján az EU nem tarthatja meghatáro-
zatlan ideig az Egyesült Királyságot az 
ír–északír határellenőrzés újbóli beveze-
tésének elkerülését célzó mechanizmus 
(backstop) hatálya alatt. A kormányzó 
brit Konzervatív Párt alsóházi frakció-
jának keményvonalas Brexit-tábora és 
a kisebbségi tory kormány külső támo-

gatója, a szintén erősen EU-szkeptikus 
észak-írországi Demokratikus Unionista 
Párt (DUP) viszont kezdettől elfogad-
hatatlannak tartotta a backstopmecha-
nizmust. A backstopzáradék alapján 
ugyanis az Egyesült Királyság vámuniós 
viszonyrendszerben maradna az EU-val, 

Észak-Írországban pedig az Unió egysé-
ges belső piacának egyes szabályozói is 
érvényben maradnának, ha Londonnak 
nem sikerülne olyan kétoldalú kereske-
delmi megállapodásra jutnia az EU-val, 
amely önmagában feleslegessé tenné e 
mechanizmus alkalmazását.

A szavazás eredményére reagálva Michel 
Barnier úgy vélekedett: minden korábbinál 
fontosabb a megfelelő felkészülés az Egye-
sült Királyság rendezetlen európai uniós 
távozásának esetére. Donald Tusk európai 
tanácsi elnök szóvivője, Preben Aamann 
sajnálatát és csalódottságát fejezte ki, mert 

a jogi biztosítékok dacára Londonban ez-
úttal is leszavazták az egyezményt.

Az Európai Bizottságot vezető Jean-Clau-
de Juncker szóvivője ismét megerősítette, 
hogy a huszonhetek „indokolt esetben” 
készek megfontolni a kiválás határidejé-
nek meghosszabbítását. 

ISMÉT ELUTASÍTOTTA A LONDONI ALSÓHÁZ A KILÉPÉS FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁST

Brexit: tovább mélyül a káosz

Újabb kudarc. May (középen) most sem tudta elfogadtatni a kiválásról szóló paktumot
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Feljelentést tett a kormányellenes tünte-
téseket szervező #rezist mozgalom két 

aktivistája Sebastian Ghiţă volt szociálde-
mokrata párti (PSD) képviselő, az Egységes 
Románia Párt (PRU) politikusa ellen, miu-
tán az veréssel fenyegette meg a tüntetések 
résztvevőit. Ghiţă – aki az ellene fölmerült 
korrupciós vádak elől még 2016 végén 
Szerbiába menekült, ahol menedékjogot 
kapott – a tulajdonában álló România Tv 
hírcsatornának telefonon nyilatkozva hét-
főn este fenyegette meg a kormányellenes 

mozgalom résztvevőit. „Ha még egyszer 
elkapjuk az utcán a #rezist bandáit, ahogy 
ma az igazságügy-minisztérium előtt is lát-
tam őket, előfordulhat, hogy az Egyesült 
Románia Párt tagságához tartozó polgá-
rokkal találkoznak, akik néhány fenékbe 
rúgással hazaküldik őket. Ha a rendőrség 
nem küldi haza őket, akkor mi majd meg-
tesszük. Mert ez így nem demokrácia” 
– mondta Ghiţă, aki a hétvégén közölte, 
hogy ő is indul az európai parlamenti vá-
lasztáson a PRU listáján.

Az üzletember-politikus szerint ha a ren-
dőrség nem lép időben, akkor a tüntetők 

előbb-utóbb bírákat vagy minisztereket 
bántalmaznak, ezért lépni kell.  Válaszul a 
mozgalom két tagja, Cătălin Teniţă és Mari-
an Rădună bejelentette: fenyegetés miatt fel-
jelentést tett Ghiţă ellen. Teniță tegnap azt is 
közölte, az Országos Audiovizuális Tanács-
nál (CNA) a csatorna műsorvezetője, Victor 
Ciutacu ellen is feljelentést tettek. Az övéken 
kívül mintegy 500 panasz érkezett még a ta-
nácshoz az adás miatt.

A ploieşti-i tálabíróság egyébként kedden 
este hatálytalanította a Ghiţă elleni kiadatási 
kérelmet, miután az utolsó, előzetes letartóz-
tatásba helyezési kérést is érvénytelenítették. 
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Laura Codruţa Kövesit illeti meg az európai 
főügyészi tisztség, ha egyszer az Európai 

Parlament úgy ítélte meg, hogy megfelelő rá 
– jelentette ki Kelemen Hunor. Az RMDSZ el-
nöke a Digi 24 hírtelevízió kedd esti műsorá-
ban arról beszélt: ha a volt korrupcióellenes 
főügyészt a meghallgatások nyomán az első 
helyre rangsorolták az európai főügyészi je-
löltek listáján, akkor őt illeti meg a tisztség. 
„Ha ők azt mondták a meghallgatások, a 
szavazás után, hogy rendben van, én nem 
ellenzem” – fogalmazott a politikus.

Megjegyezte ugyanakkor: szerinte a parla-
menteknek – függetlenül attól, hogy nemze-
ti vagy európai parlamentről van szó – nem 

kellene beavatkoznia az ügyészségi vezetők 
kinevezésébe.  „Itt egy szakmai pályafutás-
ról van szó, olyan európai intézményről, 
amelyik még nem működik, de jövő év ele-
jétől vélhetően működik majd. Ő megjelent, 
az illetékesek szavaztak, ezek a szabályok, 
menjen oda” – nyomatékosította a szövet-
ségi elnök.  Kelemen Hunor korábban nem 
egyszer élesen bírálta a Kövesi által irányított 
DNA tevékenységét. Néhány évvel ezelőtt 
például úgy vélekedett, hogy a korrupcióel-
lenes ügyészség átvette a politikai rendőrség 
szerepét, a marosvásárhelyi római katolikus 
gimnázium ügyében pedig azzal vádolta 
a nyomozó hatóságot, hogy „szekus mód-
szereket” alkalmaz. Az Európai Parlament 
múlt héten a korrupcióellenes ügyészség 

(DNA) korábbi vezetőjét, Laura Codruța 
Kövesit választotta hivatalos jelöltjének az 
európai főügyészi tisztségre, miután az EP 
Költségvetési Ellenőrzési Bizottságában és 
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bi-
zottságban is ő kapta a legtöbb szavazatot a 
meghallgatásokat követően. Az európai fő-
ügyészt az Európai Parlament és az Európai 
Tanács közös döntése alapján nevezik ki. 

Nem Kelemen az egyetlen RMDSZ-es po-
litikus, aki a kormány álláspontjával ellen-
tétesen nyilatkozik: tegnap Korodi Attila 
képviselőházi frakcióvezető arról beszélt, a 
szövetség nem támogatja az ügyészek kine-
vezésének menetét módosító 7-es kormány-
rendeletet, az azt kidolgozó Tudorel Toader 
igazságügy-minisztert pedig le kell váltani.

Feljelentették a tüntetőket veréssel fenyegető Ghiţát

Kelemen Kövesit látná szívesen európai főügyészként




