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Szélsőségesen magyarellenes
újságíró a PNL EP-listájának élén
A Realitatea hírtelevízió szélsősége-
sen magyarellenes, uszító hangvételű 
műsorokat vezető újságírója, Rareş 
Bogdan vezeti a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) európai parlamenti listáját – derült 
ki csütörtökön. Bogdan közölte: azért 
vállalta el, hogy az ellenzéki párt listáján 
szerepeljen, hogy a PNL az ország 
legnagyobb pártja legyen. Hozzátette: 
nem akar tisztséget, egyszerű tag marad. 
Eközben a párt elnöke, Ludovic Orban 
ismertetett egy belső felmérést, amely 
szerint a PNL 27,9 százalékkal a leg-
népszerűbb párt, mögötte csupán 24,6 
százalékkal következik a PSD. A felmérés 
szerint az USR–PLUS 16, az ALDE 11,8, a 
Pro Románia pedig 6,7 százalékon áll.

Harcra készek a román F-16-osok
Csütörtöktől F-16-os vadászgépek is védik 
a román légteret, miután szolgálatba állt 
a tizenkét F-16-os Fighting Falcon harci 
repülőgépből álló első román repülőraj. 
A repülők már két éve megérkeztek 
Romániába, de bevetésük nem volt, mert 
ki kellett képezni a pilótákat. Az 53-as 
számú vadászraj a dél-romániai Călărași 
megyei Borcea községben levő légibázi-
son állomásozik.

Orbán Viktor levelet írt a Fidesz
kizárását sürgető néppárti tagoknak
Orbán Viktor magyar miniszterelnök 
levelet intézett azokhoz a néppárti 
vezetőkhöz, akik kezdeményezték a 
Fidesz kizárását az EPP-ből. Írásában a 
Fidesz elnöke bocsánatot kér „a támadó 
nyelvezetért”, de fenntartja politikai 
álláspontját. A Fidesz vezetői az utóbbi 
napokban többször határozottan leszö-
gezték, hogy alapvető politikai kérdé-
sekben a néppárttal kialakult vita során 
nem tesznek engedményt. Legutóbbi, 
a Magyar Rádiónak adott interjújában 
Orbán Viktor arról beszélt: a keresztény 
kultúra megvédése és a migráció ügyé-
ben semmilyen kompromisszum nem 
képzelhető el, „minden másról lehet 
beszélgetni”. A Reuters által csütörtö-
kön megszerzett egyik levélben Orbán 
Viktor felkérte a fl amand keresztény-
demokraták vezetőjét, Wouter Beke-t, 
hogy vizsgálja felül a Fidesz kizárására 
vonatkozó javaslatát. Ő csütörtökön 
elfogadta a bocsánatkérést, de közölte: 
pártja továbbra is támogatja a Fidesz 
kizárását. Egyébként Manfred Weber, az 
Európai Néppárt (EPP) lista- és frakció-
vezetője szerda délután kijelentette, 
előző napi budapesti látogatásán a „jó 
szándék jeleit” tapasztalta Orbán Viktor 
miniszterelnök részéről. 

Kiírták a pályázatot a legfőbb
ügyészi tisztség betöltésére
Kiírta az igazságügyminisztérium a 
pályázatot a legfőbb ügyészi tisztség be-
töltésére. A tárca közleménye értelmében 
a procedúra március 13-ától április 5-éig 
tart. A jelentkezési lap mellé a jelent-
kezőknek csatolniuk kell többek között 
egy tevékenységi tervet, önéletrajzukat, 
valamint a szakmai tevékenységüket 
kiértékelő legutóbbi jelentést.
A jelentkezéseket március 28-áig fogad-
ják. A jelöltek meghallgatására április 
3-án és 4-én kerül sor, az eredményeket 
április 5-én hozzák nyilvánosságra. A leg-
főbb ügyészi tisztséget jelenleg betöltő 
Augustin Lazăr mandátuma április 28-án 
jár le. Tavaly októberben Tudorel Toader 
igazságügyi miniszter kezdeményezte 
Lazăr tisztségből való elmozdítását, 
a legfőbb ügyész azonban megtámadta 
a döntést a bíróságon.

A magyar közösséget ért sérelmekre 
is kitér az amerikai külügyminiszté-
rium által az emberi jogok 2018-as 
romániai helyzetéről összeállított 
országjelentés.
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A magyar hivatali anyanyelvhaszná-
lat korlátozását és a kisebbségek-
től elvett ingatlanok visszaszolgál-

tatásának késlekedését is szóvá teszi az 
Egyesült Államok külügyminisztériumá-
nak az emberi jogok romániai helyzeté-
re vonatkozó jelentése, amely a 2018-as 
helyzetet taglalja. A szerda este nyilvá-
nosságra hozott dokumentum szerint szá-
mos esetben érkeztek beszámolók arról, 
hogy a helyi hatóságok nem ültették gya-
korlatba azon törvényi előírást, miszerint 
azon településeken, ahol egy kisebbség 
számaránya eléri a 20 százalékot, az útjel-
ző tábláknak kétnyelvűeknek kell lenniük.

Kitérnek Mihai Tudose volt miniszterel-
nök tavaly januárban a székely, illetve a 
magyar zászlók kitűzése kapcsán tett kije-
lentésére is, miszerint ha ilyesmi előfordul, 
a felelősök is ott fognak lógni mellettük. 
Megjegyzik: a diszkriminációellenes ta-
nács ezért fi gyelmeztette az exkormányfőt. 
A magyarellenes megnyilvánulások közül 
emellett még egy áprilisi, a Bukaresthez 
közeli Voluntari-ban a helyi csapat és a 
Sepsi OSK között lejátszott labdarúgó-mér-
kőzésen lezajlott incidenst említenek meg, 
amelynek során a stadion hangszóróiból 
magyarellenes dal bömbölt.

A közvetlenül a magyar közösséget érin-
tő ügyek közül ennyiről történik említés, 
arról a magyar közösség által koncepciós, 
politikai indíttatású eljárásról, amelynek 
során terrorizmus vádjával szabadság-
vesztésre ítéltek két kézdivásárhelyi férfi t, 
nem történik említés, sőt a vonatkozó fe-
jezetben csak annyi áll: Romániában nin-
csenek politikai foglyok.

A többi kisebbséget ért sérelem kapcsán 
említés történik a kormány fő erejét adó 
Szociáldemokrata Párt (PSD) vezető poli-
tikusai által a német közösségre tett sértő 
kijelentésekről, amelyekben azt sugallták, 

hogy a Német Demokrata Fórum náci gyö-
kerű szervezet. A jelentés kitér a roma- és 
zsidóellenes megnyilvánulásokra is. Az in-
gatlan-visszaszolgáltatás témájában szóvá 
teszi a kisebbségi tulajdonú ingatlanok 
visszaszolgáltatási folyamatának hosszas 
elhúzódását.

A dokumentum kitér a korrupció hely-
zetére is, megjegyezve: az továbbra is or-
szágos szintű problémát jelent, annak el-
lenére, hogy több magas rangú politikust 
elítéltek korrupció miatt. A dokumentum 
szerint a korrupció még mindig elterjedt 
a közszférában, a korrupcióellenes törvé-
nyeket nem alkalmazzák hatékonyan, a 
korrupciós ügyekben született ítéletek pe-
dig következetlenek. A kenőpénz továbbra 
is elterjedt a közszférában, különösen az 
egészségügyben. Említést tesz a rendfenn-
tartó erők által elkövetett erőszakról is, 
amely esetében elmaradt a felelősök elma-
rasztalása. A külügyi jelentés kitér a bör-
tönviszonyokra is, amelyeket súlyosnak 
nevez, és megjegyzi: a cellák túlzsúfoltak, 
így a román börtönök nem felelnek meg 
a nemzetközi előírásoknak. Emellett to-
vábbra is gondot jelentenek a rabok ellen 
a börtönhatóságok, illetve a többi rab által 
elkövetett erőszakos cselekmények.

Magyarországról szólva a külügymi-
nisztérium jelentése megállapítja, hogy 
az ország többpárti parlamenti demok-
rácia, és idézi az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Szervezet (EBESZ) 
választási megfi gyelőinek jelentését, 
miszerint az alapvető emberi és szabad-
ságjogokat tiszteletben tartják, de „ellen-
séges légkörben gyakorolják”. A jelentés 
szintén az EBESZ-re hivatkozva állapítja 
meg, hogy a tavalyi választásokon „a 
kormányzati tájékoztatási kampány je-
lentős részben megkülönböztethetetlen 
volt a Fidesz kampányától, egyértelmű 
előnyt biztosítva ezzel a Fidesznek”. 
A dokumentum megemlíti, hogy jelentés 
érkezett a civil szervezetek politikai meg-
félemlítéséről és a működésüket érintő 
jogi megszorításokról.

A jelentés nyilvánosságra hozatalakor 
Mike Pompeo amerikai külügyminiszter 
hangsúlyozta, hogy az emberi jogi vissza-
élések feltárásával és az emberi jogokat 
tiszteletben nem tartó országokra gyako-
rolt nyomással lehet változást elérni. A 
sajtótájékoztatón Mike Pompeo mindene-
kelőtt az Iránban, Dél-Szudánban, Nica-
raguában és Kínában uralkodó helyzetet 
marasztalta el.

MAGYARELLENES MEGNYILVÁNULÁSOKRÓL IS SZÓ ESIK AZ AMERIKAI KÜLÜGYI JELENTÉSBEN

Felrótt nyelvhasználat-korlátozás

Problémák. A jelentésben a korrupción kívül a magyarellenes lépésekről is szó esik
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Egyre bonyolultabb Nagy-Britannia és az 
Európai Unió viszonya, miután szerdán 

este elutasította a londoni alsóház annak a 
lehetőségét, hogy az Egyesült Királyság bár-
mikor, bármilyen körülmények között a brit 
EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltétele-
iről szóló megállapodás nélkül lépjen ki az 
EU-ból. A kormány a szavazás után, szerdán 
késő este bejelentette, hogy az erre az eset-
re már korábban kidolgozott forgatókönyv 
alapján csütörtökön indítványt terjeszt a ház 
elé a Brexit halasztásának kezdeményezésé-
ről. Erre lapzártánk után került sor.

A kabinet jelezte ugyanakkor azt is, hogy 
rövid idejű, legfeljebb június végéig terjedő, 
technikai jellegű halasztás uniós jóváhagyá-
sára csak akkor lát esélyt, ha a törvényhozók 
jövő szerdáig – vagyis még az Európai Unió 
jövő héten esedékes csúcstalálkozójának 
kezdete előtt – elfogadják a Brexit feltétel-
rendszeréről szóló, eddig kétszer elutasított 
megállapodást.

A megállapodás nélküli Brexit elutasítá-
sáról szóló szerda esti – jogilag egyébként 
nem kötelező erejű – szavazás meglepetés, 
mert a képviselők többsége nem a kormány 
eredeti indítványára, hanem egy módosítás-
ra szavazott. A konzervatív párti kormány 
által beterjesztett indítvány kifejezetten arra 
vonatkozott, hogy az Egyesült Királyság a 
Brexit március 29-i határnapján nem léphet 
ki megállapodás nélkül az EU-ból.

A kormányzati beterjesztéshez azonban 
érkezett egy módosító indítvány, amely azt 
kezdeményezte, hogy a parlament meghatá-
rozatlan időre mondja ki a megállapodás nél-
küli Brexit tilalmát, és a képviselők a szerda 
esti szavazáson csekély többséggel, 312:308 
arányban elfogadták ezt a módosítást. Ez-
után szavaztak a kormány immár módosí-
tott indítványáról, amelyet megváltoztatott 
formájában – vagyis annak kimondásával, 
hogy az Egyesült Királyság semmikor, sem-
milyen körülmények között nem léphet ki 
megállapodás nélkül az EU-ból – az alsóház 
321:278 arányban elfogadott.

A végszavazás előtt teljes zűrzavar alakult 
ki a parlamentben, a kormány ugyanis sa-
ját, módosított indítványának leszavazására 
utasította a konzervatív frakció tagjait, de 
számos tory képviselő – köztük több kabi-
nettag – dacolt ezzel az utasítással, és vagy 
megszavazta a módosított formájú indít-
ványt, vagy tartózkodott.

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke 
csütörtökön a Twitteren azt írta: nyitott-
nak kell lenniük a bennmaradó tagálla-
moknak arra, hogy hosszabb időre elha-
lasszák a Brexit határidejét, amennyiben 
London ezt szükségesnek találja stratégi-
ája újragondolása érdekében.  Eközben 
Danuta Hübner, az Európai Parlament 
alkotmányügyi bizottságának elnöke ar-
ról számolt be, hogy brit kérelem esetén 
az EU nagy valószínűséggel jóváhagy-
ja majd a hosszabbítást, de a kiválási 
szerződés módosítása vagy a jövőbeli 
viszonyrendszerről szóló tárgyalások 
megkezdése ezen időszak alatt nem le-
hetséges.

Egyre nagyobbak a bonyodalmak a Brexit körül




