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URSULA VON DER LEYEN NYILVÁNOSSÁGRA HOZTA AZ ÚJ BRÜSSZELI TESTÜLET NÉVSORÁT

Plumb lehet a román EU-biztos
Rovana Plumb EP-képviselőt, korábbi környezetvédelmi minisztert
választotta ki Ursula von der Leyen,
az Európai Bizottság megválasztott elnöke az uniós biztosi testület
román tagjává.
» BALOGH LEVENTE

Befutó. Rovana Plumb lehet az öt évig hivatalban levő új Európai Bizottság román tagja

PSD-ben az alelnöki, valamint a nőszervezet elnöki tisztségéig vitte. Románia részéről eddig Corina Crețu töltötte be a régiófejlesztésért felelős biztosi posztot.
A Von der Leyen által tegnap közzétett
lista nem tartalmaz meglepetéseket, mivel
a nevek különböző forrásokból már korábban ismertté váltak, szakértők szerint a
tárcák elosztása lesz igazán érdekes. A volt
német védelmi miniszter a nemek egyensúlyára törekedett, amelyet majdnem sikerült is elérni, a jelöltek között ugyanis –
rajta kívül – tizenkét nő és tizennégy férfi
van. A Brüsszelben kiadott lista megerősítette, hogy a magyar jelölt Trócsányi László, aki meg nem erősített hírek szerint a
humanitárius ügyekért felelhet. A jelenlegi bizottság nyolc tagját jelölték újra: a bolgár Marija Gabrielt, az ír Phil Hogant, a lett
Valdis Dombrovskist és az osztrák Johannes Hahnt, a holland Frans Timmermanst
és a szlovák Maros Sefcovicot, illetve a dán
Margrethe Vestagert és a cseh Vera Jourovát. Jelen állás szerint Belgium Didier
Reynderst, Ciprus Sztella Kiriakidészt,
Észtország Kadri Simsont, Finnország Jut-

Kiutat keresnek a PSD-sek
» B. L.
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parlament elé viheti a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) a kabinet szerkezetének átalakítását – jelentette be tegnap
Viorica Dăncilă miniszterelnök a kormányülés kezdetén. Így a törvényhozásnak kellene szavaznia az új összetételű kabinetről.
A kisebbik kormánypárt Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) koalícióból
való kilépése nyomán azonban a PSD-nek
jelen állás szerint nincs meg a többsége a
parlamentben. A kormányfő egyúttal hivatali visszaéléssel az alkotmánybírósági ítéletek
semmibevételével vádolta meg Klaus Johannis államfőt, amiért nem hajlandó kinevezni
az általa javasolt ügyvivő minisztereket. Ez
volt az első olyan kormányülés, amelyen az
ALDE-s tárcavezetők már nem vettek részt. A
PSD elnöksége lapzártánk után próbált megoldást találni a miniszterhiányra, valamint
arra, hogy hivatalosan is döntsön arról, kit
jelöl Călin Popescu-Tăriceanu ALDE-elnök
helyére a szenátus elnöki tisztségébe.
A PSD-ben eközben nem mindenki örül
annak, hogy a párt – sarokba szorítandó a
kormányból való kilépésről döntő Tăriceanut – egy másik ALDE-s politikust, Teodor
Meleşcanut nevezné ki a szenátus elnökévé: a párton belül szervezkedés indult a lé-

pés megakadályozására. Az Adevărul napilap értesülései szerint az akció élén Şerban
Nicolae áll, aki szerint a tisztséget a PSD-nek
magának kell megtartania. Az ellenzők azzal
érvelnek, hogy Meleşcanunak a várakozásokkal ellentétben nem sikerült megosztania az ALDE-t, a párt politikusai jelen állás
szerint Tăriceanu mögött sorakoztak fel, és
nem engednek a PSD-nek, amely különböző
politikai tisztségekkel kecsegtetve próbálja
legalább egy részük támogatását biztosítani.
A lap szerint többek között Şerban Valeca, a szenátus ügyvivő elnöke is szeretné
magának az elnöki tisztséget, de maga Nicolae is szívesen elfoglalná – az ő akciója
egyébként amolyan bosszú Viorica Dăncilă
pártelnök-kormányfővel szemben, amiért
az leváltotta őt a frakcióvezetői tisztségből.
Bejelentkezett Nicolae Moga is, aki csupán
néhány napig volt belügyminiszter, miután
a caracali tragédia után lemondott, és Titus
Corlăţean volt külügyminiszter is.
A lap szerint több PSD-es szenátor is azzal fenyegetőzött: bojkottálja a felsőház mai
ülését, amelyen az új elnököt kell megválasztani, ha továbbra is Meleşcanut szánják
elnöknek. Dăncilă azonban továbbra is ragaszkodik hozzá, mert még mindig abban
bízik, hogy sikerült magával csábítania néhány ALDE-s politikust.

ta Urpilainent, Franciaország Sylvie Goulard-t, Görögország Margarítisz Szkínászt,
Horvátország Dubravka Suicát, Lengyelország Janusz Wojciechowskit, Litvánia Virginijus Sinkeviciust, Luxemburg Nicolas
Schmittet, Magyarország Trócsányi Lászlót, Málta Helena Dallit, Olaszország Paolo
Gentilonit, Portugália Elisa Ferreirát, Szlovénia Janez Lenarcicot, Svédország pedig
Ylva Johanssont jelölte. Németországot
maga Ursula von der Leyen, Spanyolországot pedig Josep Borrell képviseli, aki
már a magáénak tudhatja az EU kül- és
biztonságpolitikai főképviselői posztját.
Az október végi kilépésre készülő Egyesült
Királyság bejelentette, nem delegál tagot
az Európai Bizottságba.
A meghallgatások szeptember végén
kezdődnek az Európai Parlament (EP)
szakbizottságaiban, ezen fázisban nem
számít szokatlannak egyes jelöltek vagy
tárcák elutasítása, a testület végleges öszszetételét tükröző listáról pedig októberben szavaz a képviselőtestület. Végül az
EU-tagországok kormányait tömörítő tanács nevezi ki a bizottságot.

Pompeo: „halottak”
a tárgyalások a tálibokkal

A

tárgyalások az afganisztáni tálibokkal
„jelenleg halottak” – jelentette ki vasárnap egy televíziós interjúban Mike Pompeo
amerikai külügyminiszter, aki egy másik interjúban kiállt amellett, hogy Donald Trump
amerikai elnök Camp Davidben tárgyalt
volna a tálibok képviselőjével. Az amerikai
diplomácia irányítója a Fox televíziónak leszögezte, a tálibok terrorizmussal próbálták
meg javítani a tárgyalási pozícióikat. Hozzáfűzte, hogy bárki, aki figyelemmel kíséri Donald Trump elnök tevékenységét, tisztában
lehet azzal, hogy amikor egy mindkét fél
számára kedvező eredményekkel kecsegtető
tárgyalások közepette a másik fél a tárgyalásokat veszélyeztető lépéseket tesz, az elnök
azt nem fogja elfogadni. Pompeo a tálibok
által elkövetett, 12 halálos áldozatot, köztük
egy amerikai katona életét követelő merényletre célzott. Eközben a tálib felkelők azzal
fenyegetőztek, hogy még több amerikai hal
meg Afganisztánban. A tálibok szóvivőjének nyilatkozata szerint egészen szombatig
zökkenőmentesen folytak a vasárnapra tervezett titkos tárgyalás előkészületei, amikor
Trump este, az utolsó pillanatban tudatta,
hogy lemondja a találkozót a tálibok csütörtöki afganisztáni merénylete miatt, amelyben meghalt egy amerikai és egy román
NATO-katona, valamint tíz további ember.
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ovana Plumb neve szerepel a Románia által delegált uniós biztosként
azon a listán, amely az Európai Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von
der Leyen által elfogadott jelölteket tartalmazza. Von der Leyen tegnap bólintott rá
az uniós biztosjelöltek listájára. Erre számos egyeztetés után került sor, amelyeket
az Európai Bizottság elnöke folytatott az
elmúlt hetekben az uniós tagállamok által javasolt, biztosi tisztségre pályázó személyekkel. A portfóliók tervezett elosztásának ismertetése ma várható. Viorica
Dăncilă miniszterelnök román sikernek
nevezte Plumb kinevezését, az ellenzék
azonban bírálta a jelöltet. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) szerint a kormány sokat
kockáztat Plumb támogatásával, mivel
kételyek merültek föl az alkalmasságával
kapcsolatban, és kérdéses, hogy az Európai Parlament megszavazza-e. Az USR–
PLUS is azt közölte: nem támogatják Plumbot, mivel kétséges, hogy megfelel-e az
alkalmassági kritériumoknak. Egyes hírek
szerint Plumb a közlekedési tárca vezetésére esélyes. Dăncilă két jelöltet nevesített
a Bukarestet megillető helyre, Plumbon
kívül Dan Nicát. Az 59 éves Rovana Plumb
európai parlamenti mandátumot szerzett
a májusi választáson a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) színeiben, korábban
a bukaresti törvényhozásban tevékenykedett, ugyanakkor a PSD-kormányokban
betöltötte a munkaügyi, az európai alapokért felelős, illetve a környezetvédelmi miniszteri tisztséget is. Plumb ugyanakkor a
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Boris Johnson: van lehetőség
a Brexit-megállapodásra
Boris Johnson brit miniszterelnök
szerint továbbra is lehetséges új megállapodás elérése az Európai Unióval a
brit EU-tagság megszűnésének (Brexit)
feltételrendszeréről a kilépés jelenleg
érvényes október 31-i határnapjáig.
Johnson, aki tegnap Dublinban Leo
Varadkar ír kormányfővel tárgyalt, közös
sajtóértekezletükön kijelentette: „elsöprő erővel” vágyik arra, hogy sikerüljön
megállapodni az EU-val a Brexit feltételeiről. Hozzátette: az Egyesült Királyságnak mindenképpen ki kell lépnie az
EU-ból október 31-ig, ellenkező esetben
helyrehozhatatlanul károsodna a brit
demokratikus rendszerbe vetett választói
bizalom. A brit kormányfő szerint akkor
is fenntartható az ír–északír határ átjárhatósága és az észak-írországi rendezési
folyamatot rögzítő nagypénteki megállapodás, ha az Egyesült Királyság „teljes
mértékben” kivonul az EU-ból.
Felemás eredmények
az orosz kormánypártnak
Mind a 16 most megrendezett oroszországi kormányzóválasztást megnyerte
a hatalmon lévő Egységes Oroszország
párt vagy a támogatásával induló jelölt, a
moszkvai képviselő-testületben azonban
a kormányerőnek csak mandátumai
mintegy harmadát elveszítve sikerült
megőriznie többségét – derült ki a tegnap
reggelre közzétett, nem hivatalos adatokból. A kormányzóválasztások győztesei
közül hárman teljes jogkörrel, tízen pedig
ideiglenes ügyvivőként az általuk elnyert
tisztséget eddig is betöltötték. A moszkvai képviselő-testületben az Interfax
hírügynökség szerint az ellenzéknek
20 helyet sikerült megszereznie a 45 fős
moszkvai képviselői testületben. A RIA
Novosztyi azt írta, hogy a most 25 fősre
olvadt Kreml-párti többség a 2014-es
választások után 38 fős volt. Elemzők
rámutattak, hogy a hatalommal szembeni előretörést az Alekszej Navalnij
ellenzéki politikus által szorgalmazott
„okos választás” taktikája eredményezhette, amelynek lényege az, hogy a
választásokból kizárt parlamenten kívüli
ellenzék hívei az Egységes Oroszország
jelöltjével szemben legesélyesebb jelöltre
szavazzanak.
Hongkongi diákok élőláncot
alkotva demonstráltak
Több ezer diák alkotott több helyen
élőláncot Hongkongban tegnap reggel,
miközben a hongkongi kormány elítélte
a vasárnap esti erőszakos cselekményeket, és felszólította más országok
kormányait és politikusait, hogy ne
avatkozzanak bele Hongkong belügyeibe. A város mintegy 120 tanintézményének tanulói vettek részt az akcióban.
A megmozdulások javarészt a tanítás
megkezdése előtt zajlottak le, mivel
egyes iskolák nem engedélyezték diákjaiknak, hogy részt vegyenek az általános
sztrájkban, míg mások szülői engedélyhez kötötték azt. A tanórák bojkottálását
kezdeményező diákok sztrájkszövetsége
megismételte azt az augusztus 29-én
kiadott figyelmeztetését, hogy amenynyiben a kormányzat szeptember 13-ig
nem teljesíti a tüntetők öt követelését,
fokozott akciókba kezdenek. Carrie Lam
hongkongi kormányzó a múlt héten
egyet teljesített ugyan a követelések
közül azzal, hogy szerdán visszavonta
a tömegmegmozdulásokat eredetileg
kiváltó, a kiadatási törvény módosítását
célzó tervezetet, ám a kedélyeket ezzel
nem tudta lecsillapítani.

