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Lazăr legfőbb ügyész maradna
Ismét megpályázza a tisztséget August-
in Lazăr legfőbb ügyész, akinek április 
végén jár le hároméves mandátuma a 
legfőbb ügyészség élén. Mint ismeretes, 
Tudorel Toader igazságügy-miniszter 
még tavaly Lazăr szakmai hiányossága-
ira hivatkozva kezdeményezte a legfőbb 
ügyész menesztését, ám Klaus Johannis 
államfő, aki ezt megtehetné, közölte: elé-
gedett a legfőbb ügyész tevékenységével, 
így nem váltja őt le. Toader ezt követően 
jelentette be, hogy Lazăr mandátumának 
közelgő lejárta miatt kiírja a pályázatot a 
tisztség betöltésére.

Közel öt év börtön 
egy volt PSD-s képviselőnek
Jogerősen négy év nyolc hónap letöl-
tendő szabadságvesztésre ítélte tegnap 
a legfelsőbb bíróság Cristian Rizea volt 
szociáldemokrata (PSD) parlamenti kép-
viselőt befolyással üzérkedés és pénzmo-
sás miatt. Az Országos Korrupcióellenes 
Ügyosztály (DNA) még 2016-ban emelt 
vádat Rizea ellen, aki az ügyészség 
szerint 2009-ben összesen 300 000 eurót 
fogadott el egy üzletembertől annak 
ellenében, hogy megsürgeti egy bukares-
ti telek visszaszolgáltatását, illetve hogy 
közbenjár a kedvező ítéletért egy peres-
kedés alatt álló chiajnai telek kapcsán. 
A pénz valódi jellegének elrejtésére négy 
hamis kölcsönszerződést írtak alá.

Brexit: a képviselőket győzködik
A brit külügyminiszter szerint még sokat 
kell dolgozni azon, hogy meglegyen a 
többség a londoni alsóházban a brit 
EU-tagság megszűnésének (Brexit) 
feltételrendszeréről szóló, eddig kétszer 
is nagy többséggel elvetett megállapo-
dás elfogadásához. Jeremy Hunt tegnap 
kijelentette, hogy „óvatos bizakodásra 
okot adó” jeleket tapasztal, mivel a meg-
állapodást erőteljesen bíráló képviselők 
közül is többen most már késznek mutat-
koznak a megállapodás támogatására. 
Hunt megerősítette, hogy a kormány csak 
akkor terjeszti harmadszor is az alsóház 
elé szavazásra a novemberben elért Bre-
xit-megállapodást, ha bízik abban, hogy 
„megvannak a számok” az egyezmény 
elfogadásához.

A Krímben avatott Vlagyimir Putyin
Két hőerőművet avatott fel a Krímben a 
félsziget Ukrajnától történt elcsatolásá-
nak évfordulóján Vlagyimir Putyin orosz 
elnök. „Ma újabb fontos lépést tettünk 
a Krím félsziget és az Oroszországi 
Föderáció egész déli része energiabiz-
tonságának megteremtésében, a régió 
gazdaságának és infrastruktúrájának 
fejlesztésében” – hangoztatta az elnök. 
Federica Mogherini, az Európai Unió 
kül- és biztonságpolitikai főképviselője 
eközben arról beszélt: az EU továbbra is 
szilárdan elkötelezett Ukrajna szuvereni-
tása és területi integritása mellett.

Bizonyíték a szaúdi trónörökös ellen
A szaúdi trónörökös, Mohamed bin 
Szalmán adott felhatalmazást a másként 
gondolkodók elhallgattatására – írta 
a The New York Times című napilap 
vasárnap olyan amerikai tisztviselőkre 
hivatkozva, akik betekintettek az erről 
szóló titkosszolgálati jelentésekbe. A lap 
úgy tudja, hogy Mohamed bin Szalmán 
több mint egy évvel Dzsamál Hasogdzsi 
szaúdi ellenzéki újságíró tavaly októberi 
meggyilkolása előtt engedélyezte a titkos 
műveletek végrehajtását. Ezek során 
a hatóságok megfi gyeltek, elraboltak, 
őrizetben tartottak és kínvallatásnak 
vetettek alá szaúdi állampolgárokat.

Három halálos áldozatot követelt 
egy fegyveres támadás tegnap a 
hollandiai Utrecht egyik villamosán. 
A vélhetően török születésű támadó 
tüzet nyitott a villamos utasaira.
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H árom ember meghalt, többen pedig 
megsérültek, amikor egy támadó 
tegnap tüzet nyitott egy villamos 

utasaira a hollandiai Utrecht központjá-
ban. A támadó autóval menekült el a hely-
színről, a rendőrség szerint az incidens 
terrorcselekmény is lehetett. Azt sem zárja 
ki, hogy több támadó is volt. A hatóságok 
szerint több helyszínen is lövöldöztek.

Jan van Zanen, a város polgármestere 
közölte: a támadásban hárman haltak 
meg, kilencen pedig megsérültek. Egy 
szemtanú az egyik helyi televíziónak el-
mondta, egy földön fekvő nőt látott, aki 
azt kiabálta: „Nem tettem semmit!” Négy 
férfi  futott felé, hogy biztonságos helyre 
vigyék, de ekkor a fegyveres ismét tüzet 
nyitott, így fedezéket kellett keresniük. 
A hatóságok egy Törökországban szüle-
tett, Gökmen Tanis nevű 37 éves férfi  ellen 

adtak ki körözést a lövöldözéssel kapcso-
latosan. A rendőrség tájékoztatása szerint 
egy teret lezártak a város központjától 
nem messze. A tartományban maximális 
szintre emelték a terrorkészültséget. A vá-
rosban óvatosságból az összes mecset és 
iskola bezárt.

Mark Rutte holland miniszterelnök ag-
gasztónak nevezte az esetet, és válság-
tanácskozásra hívta össze a kormányt. 
A kormányfő leszögezte: ha valóban ter-
rortámadás történt, csak egy válasz lehet: 
a törvények uralma és a demokrácia erő-
sebb a fanatizmusnál és az erőszaknál.

HÁROM EMBER MEGHALT, AMIKOR EGY TÖRÖK FEGYVERES TÜZET NYITOTT A HOLLAND VÁROSBAN

Villamoson lövöldöztek Utrechtben

A halál villamosa. A lövöldözés három emberéletet követelt a holland városban
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Európa nem bízik Romániában, a Viori-
ca Dăncilă vezette kormány pedig nem 

az ország érdekeit védi, ezt bizonyítja az 
is, hogy ellenzi a korrupcióellenes ügyész-
ség volt főügyészének európai főügyésszé 
való kinevezését – véli Manfred Weber, az 
Európai Néppárt (EPP) európai parlamen-
ti választási csúcsjelöltje. A politikus, aki 
szombaton Bukarestben vett részt az EPP 
tagpártjainak tanácskozásán, a Digi 24 
hírcsatornának nyilatkozva bírálta a vele 

ellentétes politikai táborba tartozó szociál-
liberális bukaresti kabinetet.

Weber szerint Bukarestben visszalépés 
történt a jogállamiság terén, és felhívta a 
fi gyelmet: a bírák és ügyészek független-
sége, valamint a korrupcióellenes küzde-
lem alapvető fontosságú Európa jövője 
szempontjából. „Különbséget kell tenni 
Románia polgárai – akik Európa-pártiak, 
és hisznek a még jobban egyesülő Európa 
projektjében – és a román kormány között. 
Az utóbbi években Románia inkább a jog-
államiság és a korrupcióellenes küzdelem 

mikéntje kapcsán kialakult viták miatt volt 
látható. Románia már nincs az európai fej-
lődés első vonalában, mivel nagyon sok 
negatívum merült fel vele kapcsolatban. 
Ezen azonban változtatnunk kell” – mond-
ta Weber. Az EPP politikusa szerint Európa 
nem bízik a román államban a jelenlegi 
kormány miatt, és ha most lenne idősze-
rű Románia európai uniós csatlakozása, 
számos kérdés fölmerülne. „Nagyon nehéz 
vita lenne. Az EU-csatlakozás során elért 
eredmények veszélybe kerültek. Ezen vál-
toztatni kell” – mondta Weber.
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Az új-zélandi kormány elvi megállapo-
dásra jutott a fegyvertörvény módo-

sításáról, amelyet egy héten belül nyil-
vánosságra hoznak, miután egy ausztrál 
iszlámellenes szélsőséges, Brenton Terrant 
pénteken az új-zélandi Christchurch váro-
sában két mecsetben összesen ötven em-
bert lőtt agyon. Ezt Jacinda Ardern új-zélan-
di miniszterelnök közölte tegnap. Ardern 
aláhúzta, hogy a módosítások nem érintik 
a vidéki közösségeket, és egyúttal arra biz-
tatta a fegyvertulajdonosokat, hogy adják 
le lőfegyvereiket a rendőrségnek. Ardern 
korábban rámutatott, hogy a mészárlás 
gyanúsítottjának volt fegyverviselési enge-
délye, és a terrorcselekményhez használt 
fegyvereit a jelek szerint legális úton szerez-
te be. További jogi problémának nevezte, 
hogy a támadáshoz használt fegyvereket 
az elkövető átalakította. A miniszterelnök a 
mészárlást követően az automata fegyverek 
betiltása mellett foglalt állást.

Az is kiderült egyébként, hogy Tarrant 
a merénylet előtt interneten keresztül ren-
delt négy lőfegyvert és töltényeket. A fegy-
verbolt tulajdonosa elmondta, a megren-
delést a rendőrség is ellenőrizte, és nem 

talált semmi rendkívülit. A mészárláshoz 
használt fegyvert viszont nem ebből a 
boltból rendelte. Új-Zéland 5 milliós lakos-
sága a becslések szerint összesen 1,5 millió 
lőfegyverrel rendelkezik. Hivatalos adatok 
szerint a 2017-ben fegyverengedélyért fo-
lyamodók több mint 99 százalékának elfo-
gadták a kérvényét.

Eközben nyilvánosságra került, hogy 
Brenton Terrant nem tart igényt ügyvédre. 
Ezt maga az ausztrál férfi  ügyvédje közölte 
tegnap. A jogi képviselő elmondta, védence 
saját védelmét akarja ellátni a bíróság előtt, 
és úgy tűnik, racionális személy. Tarrantot 
még szombaton bíróság elé állították, ahol 
tömeggyilkosság elkövetésével vádolták 
meg. Hivatalból kirendelt ügyvédje, Ri-
chard Peters tegnap közölte, Tarrant nem 
tart igényt a szolgálataira, és nem merül 
fel annak a lehetősége, hogy nem felelős a 
saját tetteiért. „Racionális embernek tűnt, 
nem olyasvalakinek, akinek mentális prob-
lémái vannak. Úgy tűnt, tudatában van an-
nak, mi történik” – mondta az ügyvéd.

Az új-zélandi rendőrség egyébként to-
vábbra is azon az állásponton van hogy 
Tarrant egyedül követte el a mészárlást. 
„Úgy hisszük, csak egyetlen támadó tehető 
felelőssé ezért a szörnyű esetért” – mond-

ta Mike Bush országos rendőrfőkapitány. 
Bush egyúttal részletekkel is szolgált a nyo-
mozásról. Mint elmondta, a nyomozásban 
250 szakértő vesz részt, akiket az Egyesült 
Államok Szövetségi Nyomozóirodája (FBI) 
és az ausztrál rendőrség is segít. Elmondta, 
a terrorfenyegetettségi szintet továbbra is 
országosan a maximális szinten tartják, az 
utcákon rendőrök járőröznek.

Az ausztrál rendőrség tegnap közölte, 
hogy két helyszínen is házkutatást tartott 
a tömegmészárlással összefüggésben. 
Mindkét helyszín Új-Dél-Wales államban 
található, Sandy Beach, Illetve Lawren-
ce városában. Mindkét település Graft on 
közelében található, ahol Brenton Tarrant 
felnőtt. Tarrant amúgy az utóbbi években 
Új-Zélandon élt, a Christchurchtől mint-
egy 300 kilométerre délnyugatra találha-
tó Dunedinban.

A mészárlásban az ötven halotton kívül 
szintén ötvenen megsérültek. Közülük 30 
személyt kellett kórházba szállítani, tíz em-
ber állapota válságos. A mészárlás előtt Ter-
rant egy 74 oldalas kiáltványt is közzétett, 
amelyből kiderül, hogy a fehér felsőbbren-
dűség híve, célja pedig az volt, hogy rette-
gést keltsen a muzulmánokban, illetve erő-
szakra buzdítson velük szemben.

Manfred Weber: Európa nem bízik Romániában

Interneten rendelt fegyvert a tömeggyilkos




