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Nem büntette a PSD Tudorel Toadert
Elutasította tegnap a képviselőház a Tu-
dorel Toader igazságügy-miniszter ellen 
az ügyészek kinevezési gyakorlatának 
módosítása miatt benyújtott egyszerű 
indítványt. Az indítványra 126-an, ellene 
148-an voksoltak, két honatya tartóz-
kodott, a kormányt egyébként kívülről 
támogató RMDSZ is a miniszter ellen sza-
vazott. A szavazást két hete halasztották 
tegnapra, miután a kormány fő erejét adó 
Szociáldemokrata Párt (PSD) honatyái tá-
vol maradtak a voksolástól, mivel a PSD 
elégedetlen a miniszter tevékenységével.

Az Európai Néppártból való 
felfüggesztést sem fogadja el a Fidesz
A Fidesz akkor tud az Európai Néppárt-
ban maradni, ha nem csupán a párt ki-
zárására, de tagságának felfüggesztésére 
sem kerül sor – mondta az MTI-nek a Mi-
niszterelnökséget vezető miniszter, a párt 
alelnöke annak kapcsán, hogy az EPP 
politikai közgyűlése tegnapi, lapzártánk 
után véget ért brüsszeli ülésén tárgyalt a 
Fidesz kizárására irányuló indítványok-
ról. Gulyás Gergely hozzátette: a Fidesz a 
felfüggesztést nem tudja tudomásul ven-
ni, ilyen döntés esetén azonnal elhagyja 
a néppártot. Hozzátette: ha a kizárás 
alaposságának vizsgálatára létrejön egy 
„három bölcsből” álló bizottság, a Fidesz 
önkéntes döntéssel azt vállalja, hogy a 
testület munkájának lezárultáig nem 
vesz részt a néppárt testületeinek mun-
kájában. Korábban Annegret Kramp-Kar-
renbauer, a német Kereszténydemokrata 
Unió (CDU) elnöke a Fidesz tagságának 
felfüggesztését javasolta.

Uniós főügyész: tovább egyeztetnek
Nem vezetett eredményre a jövőre 
létrehozandó európai főügyészség első 
főügyészének személyéről tegnap az 
Európai Unió Tanácsa és az Európai Par-
lament között lezajlott egyeztetés: egyik 
fél sem tudta meggyőzni a másikat arról, 
hogy az ő jelöltje az igazi. Ezért március 
27-én újabb tárgyalást tartanak. Ha akkor 
sem jutnak dűlőre, április 4-én és 10-én 
is leülnek. Mint ismeretes, a tanács a 
francia Jean-François Bohnert-re voksolt, 
az EP viszont a román Laura Codruţa Kö-
vesire, a DNA volt főügyészére szavazott. 

Életfogytiglan Karadzsicsnak
Jogerősen életfogytiglani börtönbün-
tetéssel sújtotta Radovan Karadzsics 
egykori boszniai szerb elnököt szerdán 
az ENSZ hágai nemzetközi törvényszéki 
mechanizmusa (MICT). A volt Jugoszlá-
via területén elkövetett háborús bűnöket 
vizsgáló nemzetközi törvényszék 2016 
márciusában 40 év börtönnel sújtotta 
Karadzsicsot az 1992–1995 közötti, csak-
nem százezer halottat követelő boszniai 
háborúban elkövetett népirtás, valamint 
háborús és emberiesség elleni bűncse-
lekmények miatt.

Theresa May a Brexit halasztását kérte
Theresa May brit miniszterelnök tegnap 
hivatalosan kezdeményezte az Európai 
Uniónál a brit EU-tagság jövő pénteken 
esedékes megszűnésének (Brexit) elha-
lasztását június 30-áig. Közölte: jóllehet 
bízik abban, hogy a londoni parlament 
ratifi kálja a Brexit feltételrendszeréről 
szóló, eddig kétszer is nagy többséggel 
elvetett megállapodást, erre azonban a ki-
lépés márciusi 29-i határidejéig már nincs 
lehetőség. Egy kiszivárgott belső doku-
mentum szerint az Európai Bizottság 
ellenzi a javaslatot: vagy korábbi, május 
23-i határidőt akar, vagy sokkal távolab-
bit, akkor viszont Nagy-Britanniának is 
részt kellene vennie az EP-választáson.

Bár több párt is kétfordulós vokso-
lást akar, ragaszkodik az RMDSZ 
a 2012-től alkalmazott egyfordulós 
polgármester-választáshoz.
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N em támogatja az RMDSZ azt a kor-
mánypárti és ellenzéki részről is 
felmerült javaslatot, hogy az ország 

térjen vissza a kétfordulós polgármes-
ter-választási rendszerhez – közölte a Kró-
nika érdeklődésére Korodi Attila, a szövet-
ség képviselőházi frakcióvezetője. „Már a 
korábbi években elvégeztünk egy alapos 
elemzést. Azt láttuk, hogy a tömbmagyar-
ság dimenziójában nem változtat semmit, 
hogy egy- vagy kétfordulós rendszer van, 
viszont a vegyesen lakott területeken, pél-
dául a Partiumban, úgy gondoljuk, hogy 
az egyfordulós rendszerben elkerülhető 
annak az esélye, hogy nagyon erős etnikai 
összefeszülés legyen a második forduló-
ban. Ezért azt támogatjuk, hogy a jelenle-
gi rendszer maradjon” – mondta Korodi. 
Kérdésünkre, miként viszonyulnak ahhoz, 

hogy az egyfordulós választáson kevesebb 
szavazattal megválasztott elöljárók legiti-
mitása nem kisebb-e, mint a kétfordulós 
voks nyomán, több szavazattal tisztségbe 
került polgármesteré, Korodi kifejtette: a 
kérdés jogos, ugyanakkor dönteni kell. „Mi 
az erdélyi magyarság érdeke? Hogy minél 
nagyobb arányban részt tudjon venni a 
helyi közösségi döntéshozatalban, és meg 
tudja határozni a saját érdekei mentén a 
helyi közpolitikát, vagy maradjon ki be-
lőle?” – indokolta Korodi Attila, miért ra-
gaszkodnak az egyfordulós választáshoz.

Mint arról beszámoltunk, a téma annak 
kapcsán került napirendre, hogy Călin 
Popescu-Tăriceanu, a kisebbik koalíciós 
partner Liberálisok és Demokraták Szö-
vetségének (ALDE) elnöke a hétvégén ar-
ról beszélt: pártja szeretné visszahozni a 
kétfordulós polgármester-választást, az 
egyfordulós voksolás ugyanis hátrányos 
a számára, hiszen az a nagy pártoknak 
jelent „meg nem érdemelt előnyt”. A kér-
désben az ALDE mellé állt az USR–PLUS 
2020 ellenzéki pártszövetség is. A szövet-
ség két vezetője, Dan Barna (Mentsétek 
meg Romániát Szövetség – USR) és Da-

cian Cioloş (Igazság, Egység és Szolida-
ritás Párt – PLUS) amellett kampányolt 
vasárnap Konstancán, hogy a parlament 
ebben az értelemben módosítsa a válasz-
tási törvényt. A legnagyobb ellenzéki párt, 
a Nemzeti Liberális Párt (PNL) egyenesen 
módosító javaslatot nyújtott be, amellyel 
visszahozná a kétfordulós polgármes-
ter-választást. A módosítást azonban ked-
den a képviselőház jogi és közigazgatási 
bizottsága elutasította. Előzőleg, tavaly 
már a szenátus is nemet mondott rá. A kor-
mány fő erejét adó Szociáldemokrata Párt 
(PSD) nevében ugyanakkor Daniel Suciu 
miniszterelnök-helyettes leszögezte: to-
vábbra is az egyfordulós polgármester-vá-
lasztást támogatja.

Az egyfordulós polgármester-választást 
2012-től vezették be az addigi kétfordulós 
helyett, amelyben az első forduló első két 
helyezettje ismét megmérkőzött egymás-
sal. Az elöljárók egy fordulóban történő 
megválasztása rendszerint a nagyobb 
pártoknak, illetve a már hivatalban levő 
elöljáróknak kedvez.  Az RMDSZ számára 
a legutóbbi, három évvel ezelőtti önkor-
mányzati választáson viszonylag előnyös 
volt az egyfordulós választás, hiszen a szö-
vetség jelöltje, Kereskényi Gábor visszahó-
dította Szatmárnémeti polgármesteri tiszt-
ségét a szociáldemokratáktól. Igaz, még 
ezzel is kevesebb polgármesteri tisztséget 
szerzett meg, mint négy évvel korábban: 
az RMDSZ a 2016-os önkormányzati vá-
lasztáson a negyedik helyet érte el a vok-
sok 4,98 százalékával, ami 411 823 szava-
zatot jelent. Ez 195 polgármesteri tisztséget 
hozott. Ez kevesebb, mint a 2012-es válasz-
tásokon elért 203 polgármesteri tisztség – 
igaz, három éve a Magyar Polgári Párt is 
begyűjtött 13 polgármesteri tisztséget.

A 2008-as választáshoz képest viszont, 
amikor még kétfordulós volt a voksolás, 
mindenképpen jobban járt az RMDSZ, hi-
szen akkor csak 184 polgármesteri tisztsé-
get „zsebelt be”.

CSÖKKENTI AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉST A KÉTFORDULÓS VOKSOLÁS A SZÖVETSÉG SZERINT

RMDSZ: egyfordulós választás kell

Jobb az egy forduló. Az RMDSZ nem támogatja a korábbi rendszer visszaállítását

 »  KRÓNIKA

Sajnálatos, hogy az Európai Unió ingerkü-
szöbét sem üti meg a kisebbségi kérdés, 

ami azt jelenti, hogy távolról sem ment vég-
be kisebbségpolitikai változás az Unióban 
– jelentette ki Tőkés László fi deszes európai 
parlamenti (EP) képviselő Brüsszelben ked-
den. A képviselő az Unió, Erdéllyel – Unió 
Európával címmel rendezett konferencián 
elmondta: amint a mintegy 50 milliónyi ki-
sebbségi sorsa, úgy a kommunista múlt sem 
üti meg a nyugat-európai fejlett demokráci-

ák ingerküszöbét. „Ez azt jelzi, hogy komoly 
ellenállással szemben kellett ezeket a célo-
kat, eszményeket érvényesíteni az elmúlt 12 
év parlamenti munkája során” – jelentette 
ki. Különösképpen érvényes ez a migrációs 
válság idején, amikor nemcsak az „elhanya-
golható kisebbségek”, hanem a nagy nemze-
tek keresztény identitása is veszélybe kerül.

„A migrációs válság eszkalálódása idősza-
kában megdöbbenéssel tapasztaljuk, hogy 
a fejlett Nyugat az illegális bevándorlók 
emberi jogait őshonos kisebbségi polgára-
inak jogainál többre tartja, sőt még a saját 

keresztény-nemzeti és európai identitását is 
hajlamos feledni és feladni” – idézte az MTI 
Tőkést. Elmondta továbbá, hogy Románia 
és Magyarország uniós tagsága a magyar 
nemzetet megosztó mesterséges határok 
megszűnését, illetve átjárhatóságát szente-
sítette, ezáltal pedig a nemzet határok fölötti 
újraegyesítése előtt nyitotta meg az utat. Ez a 
határokon túlra szakadt erdélyi és más – fel-
vidéki, délvidéki és kárpátaljai – magyar kö-
zösségek egyéni és kollektív jogai, a kisebb-
ségi magyarok ügye „nemzetköziesítésének” 
a lehetőségét hozta magával.
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Népszavazás kiírását tervezi az igazság-
szolgáltatás és a korrupcióellenes küz-

delem témájában Klaus Johannis államfő – 
erről ő maga beszélt kedden. A referendumot 
május 26-ára, az európai parlamenti (EP) vá-
lasztás napjára hirdetné meg. Az elnök egy 
bukaresti kulturális rendezvényen beszélt 
erről, miután több ellenzéki párt is szorgal-
mazta, hogy írja ki a korrupcióellenes harc 
folytatása ügyében két éve bejelentett, de 

azóta halogatott referendumot. A jobboldali 
elnök azt szeretné bebizonyítani a népszava-
zással, hogy a szociálliberális kormánynak 
nincs választói felhatalmazása az igazság-
ügyi törvények módosítására. „Szeretném, 
ha a román nemzet világossá tenné, eltű-
ri-e a korrupciót, vagy húzunk egy vonalat, 
és kimondjuk, hogy elég volt” – mondta az 
államfő. Johannis szerint munkatársai még 
elemzik a lehetőségeket, és a törvényes fel-
tételek előkészítésén dolgoznak, de a maga 
részéről „már csaknem elhatározta”, hogy 

kiírja május 26-ára a referendumot. Hozzá-
tette: csak azért nem hozta még meg a dön-
tést, mert „nem magának” akar népszava-
zást, hanem meg akar győződni arról, hogy 
a politikai pártokon kívül, a civil szervezetek 
partnerségét, a „szavukat hallatni akaró ro-
mánok” támogatását is élvezi.

Az igazságügyről csak véleménynyilvánító 
referendumot lehet kiírni, így érvényessé-
gének és eredményességének inkább csak 
a politikai marketing szempontjából van je-
lentősége. 

Tőkés: nem történt kisebbségpolitikai változás

Népszavazás kiírását tervezi Klaus Johannis

AR
CH

ÍV




