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Meleşcanu a szenátus új elnöke
Csupán második nekifutásra sike-
rült a kormányzó Szociáldemokrata 
Párt (PSD) jelöltjének, a kormányból 
kilépett Liberálisok és Demokraták 
Szövetségében (ALDE) politizáló Teo-
dor Meleşcanunak elnyernie tegnap a 
szenátus elnöki tisztségét: 68 voksra 
lett volna szüksége, hogy első körben 
megválasszák, ám csupán 67 szava-
zatot kapott. A Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) által jelölt riválisára, Alina Gor-
ghiura 49-en voksoltak, míg az ALDE 
hivatalos jelöltjére, Ioan Popára 13-an. 
Emellett öt érvénytelen szavazat is volt. 
A második fordulóba Meleşcanu és 
Gorghiu jutott be, és itt Meleşcanu már 
73 voksot kapott, míg Gorghiu 59-et.

Nem szavazta meg az előre hozott
választásokat a brit parlament
Másodszorra sem sikerült elfogadtatni 
a londoni alsóházban az előre hozott 
parlamenti választásokról beterjesztett 
miniszterelnöki kezdeményezést, mivel 
a tegnap hajnali szavazáson nem gyűlt 
össze az indítvány jóváhagyásához 
előírt kétharmados többség. A hétfőn 
kezdődött, kedd hajnalba nyúló vitanap-
pal véget ért a brit parlament jelen-
legi ülésszaka, és október 14-én az új 
kormányprogramot ismertető királynői 
beszéddel kezdődik a következő törvény-
hozási évad. A parlament mandátumá-
nak hosszát öt évben rögzítő, 2011-ben 
kelt brit törvény értelmében a következő 
választás 2022-ben esedékes, és az ennél 
előbbi parlamenti választás kiírásához 
kétharmados támogatásra – a jelenlegi 
létszám alapján 434 voksra – lett volna 
szükség az alsóházban. A múlt héten 
azonban 298-an, a kedd hajnalban meg-
tartott újabb szavazáson 293-an voksol-
tak a kormányfő indítványára.

Török vádak Washingtonnal szemben
Az Egyesült Államok halogatni akarja az 
Északkelet-Szíriába tervezett biztonsági 
övezet kialakítását – vélekedett Mevlüt 
Cavusoglu török külügyminiszter egy teg-
napi ankarai sajtótájékoztatón, mindösz-
sze két nappal azután, hogy az amerikai 
és a török hadsereg a térségben közös 
járőrözésbe kezdett. A tárcavezető anél-
kül, hogy részletezte volna, úgy fogalma-
zott: azok a lépések, amelyeket Washing-
ton a közös járőrözésen túl tett, csupán 
„látszatlépések”. Az Egyesült Államok az 
utóbbi években – Törökország folyama-
tos neheztelése ellenére – fegyverekkel 
látta el Szíriában, az Eufrátesz folyótól 
keletre fekvő területeken a Népvédelmi 
Egységek (YPG) nevű kurd milíciát.

Trump: „hamvába holtak”
a tárgyalások a tálibok vezetőivel
„Hamvába holtak” a tárgyalások az af-
gán tálibok vezetőivel –  fogalmazott szó 
szerint  Donald Trump amerikai elnök 
hétfőn a Fehér Ház kertjében újság-
íróknak egy észak-karolinai választási 
nagygyűlésre indulva. Az elnök ugyan-
akkor megerősítette, hogy továbbra is 
szándékában áll az amerikai katonák 
kivonása Afganisztánból. Jelenleg mint-
egy 14 ezer amerikai katona tartózkodik 
afgán földön. „Szeretnénk kivonulni, 
de a megfelelő időben vonulunk majd 
ki” – fogalmazott Trump. Donald Trump 
szombat este Twitteren jelentette be, 
hogy felfüggeszti a tárgyalásokat a táli-
bokkal egy múlt csütörtökön Kabulban 
általuk  elkövetett merénylet miatt. Az 
elnök közölte azt is, hogy vasárnap Camp 
Davidben titkos találkozót tartott volna 
külön a tálib vezetőkkel, külön Asráf 
Gáni afgán elnökkel, de ezt is lemondta.

Románia EU-biztosa a közlekedé-
sért, Magyarországé a bővítésért és 
szomszédságpolitikáért felelhet az új 
összetételű Európai Bizottságban.
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A román Rovana Plumbnak a köz-
lekedésért, a magyar Trócsányi 
Lászlónak a bővítés- és szomszéd-

ságpolitikáért felelős tárcát szánja az 
Európai Bizottság megválasztott elnöke, 
Ursula von der Leyen, aki tegnap mutatta 
be a novemberben hivatalba lépő testület 
tervezett összetételét. Romániát eddig Co-
rina Crețu képviselte a testületben, aki a 
régiófejlesztési ügyekért felelt, míg a volt 
magyar igazságügyi miniszter Trócsányi 
elődje, Navracsics Tibor oktatásért, kul-
túráért, ifj úságpolitikáért és sportügyért 
felelős biztos volt az előző ciklusban. 
Von der Leyen azt is közölte, hogy három 
ügyvezető alelnök lesz: a holland Frans 
Timmermans, a dán Margrethe Vestager 
és a lett Valdis Dombrovskis is úgynevezett 
ügyvezető alelnök lesz a novemberben hi-
vatalba lépő Európai Bizottságban.

Az új testületben nyolc alelnök lesz, 
közülük a három ügyvezető alelnök ket-
tős funkciót lát majd el, egyrészt fele-
lősek lesznek a meghirdetett munkap-
rogramban szereplő három kulcstéma 
valamelyikéért, másrészt biztosi felada-
tokat is betöltenek. Timmermans koordi-
nálja majd az európai zöld megállapodás-
sal kapcsolatos munkát, ő lesz felelős a 
klímapolitikáért is. Vestager koordinálja 
majd a digitális kornak megfelelő Euró-
pa programját, és egyúttal továbbra is 
betölti majd a versenyjogi biztosi posz-
tot. Dombrovskis koordinálja az ember-
központú gazdasággal kapcsolatos te-
vékenységeket, és egyszersmind ő lesz a 
pénzügyi szolgáltatásokért felelős biztos. 
Az öt „szimpla” alelnök egyike a spanyol 
Josep Borrell, aki az Európai Unió kül- 

és biztonságpolitikai főképviselője lesz. 
Mellette a cseh Vera Jourová az „értékek 
és átláthatóság”, a görög Margarítisz 
Szkínász az „európai életmód védelme”, 
a szlovák Maros Sefcovic az „intézmény-
közi kapcsolatok és tervezés”, míg a 
horvát Dubravka Suica a „demokrácia 
és demográfi a” nevű portfóliót kapta. Ez 
azt jelenti, hogy a nyolc alelnöki pozíció 
közül négy a dél- és a kelet-közép-európai 
régiónak jutott.

Az olasz Paolo Gentiloni gazdasági, 
az ír Phil Hogan kereskedelmi, a francia 
Sylvie Goulard belső piaci biztos lesz. Az 
osztrák Johannes Hahn a költségvetési 
és igazgatási, a belga Didier Reynders a 
jogérvényesülési, a svéd Ylva Johansson a 
belügyi, az észt Kadri Simson az energia-
ügyi tárcáért lesz felelős. A lengyel Janusz 
Wojciechowski lesz a mezőgazdasági, a 

ciprusi Sztella Kiriakídisz az egészség-
ügyi, míg a fi nn Jutta Urpilainen a nem-
zetközi partnerségekért felelős biztos. A 
luxemburgi Nicolas Schmitté lesz a mun-
kahelyteremtés, a máltai Helena Dallié az 
egyenlőség, a szlovén Janez Lenarcicé a 
válságkezelés területe. A portugál Elisa 
Ferreirának a „kohézió és reformok”, a 
bolgár Marija Gabrielnek az „innováció 
és ifj úság”, a litván Virginijus Sinkevi-
ciusnak a „környezet és óceánok” nevű 
portfólió jutott.

Von der Leyen szerint a jogállamiság 
kérdése továbbra is prioritás lesz az EB 
számára, egyúttal tenni kíván a klímavál-
tozás ellen, megerősítené a partnerséget 
az Egyesült Államokkal, újfajta kapcso-
latot kíván Kínával és a „szomszédos” 
Afrikával. Leszögezte: kiegyensúlyozott, 
határozott és korszerű EB-t akar.

KIOSZTOTTA VON DER LEYEN A TÁRCÁKAT – MAGYARORSZÁGNAK A BŐVÍTÉS JUTOTT

A közlekedésért felelhet Plumb

Leosztotta a lapokat. Ursula von der Leyen döntött a tisztségekről
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Jövő héten bizalmi szavazást kér a par-
lamentben a kormányátszervezésről a 

bukaresti kabinet – erről döntött hétfő 
esti ülésén a Szociáldemokrata Párt (PSD) 
országos végrehajtó bizottsága. Viorica 
Dăncilă pártelnök-kormányfő a testület 
ülésének végén kijelentette, hogy nem fél 
a parlament negatív szavazatától. „Beszél-
tünk a kormány jelenlegi helyzetéről, és 
úgy döntöttünk, hogy a jövő héten kérünk 
bizalmi szavazást a parlamentben a kor-
mányátszervezésről. Számtalanszor hang-
súlyoztuk, hogy nem félünk. Beszélünk a 
politikai pártok képviselőivel, és elérjük, 
hogy bizalmat kapjunk” – mondta Viori-
ca Dăncilă. A kormányfő hozzátette: még 
nem döntöttek arról, hogy kormányátala-
kítás vagy kormányátszervezés legyen, de 
ha szerkezetátalakításra kerül sor, akkor 
az új kormányban 19 minisztérium lesz.

Mint ismeretes, a kisebbik kormány-
párt Liberálisok és Demokraták Szövet-
sége (ALDE) koalícióból való kilépésével 
a PSD kormánytöbbsége elolvadt a parla-
mentben. Az immár egyedüli kormánypárt 
azonban abban reménykedik, hogy sikerül 
maga mellé állítania az ALDE néhány po-

litikusát, illetve más pártok képviselőit is. 
A kormány szerkezetének átalakítása ese-
tén az új kabinetnek a parlamentben kell 
bizalmi szavazást kérnie. Ez már csak azért 
is szükséges, mert Klaus Johannis államfő 
nem hajlandó kinevezni a lemondott AL-
DE-s tárcavezetők helyére javasolt ügyvivő 
minisztereket.

Sajtóértesülések szerint a PSD jogászai 
az alkotmány sajátos értelmezését javasol-
ják. Miközben a kormány szerkezetének 
átalakításához minősített többség szüksé-
ges (az összes képviselő és szenátor 50 szá-
zaléka plusz egy fő), ők úgy értelmezik az 
alaptörvény vonatkozó, 85. cikkelyét, hogy 
az egyszerű kormányátalakítás esetén 
elegendő a jelen levő képviselők és szen-
átorok többségének támogatása. Ellenzéki 
jogászok szerint ugyanakkor ez trükkö-
zés, és ha a kormány valóban meglépi, 
akkor alkotmánybírósághoz fordulnak, 
hiszen a szerkezetátalakítás nem egyen-
értékű a kormányátalakítással, amelyről 
az államfőnek kell döntenie. A minősített 
többséghez 233 voks lenne szükséges, de 
a PSD-nek jelen állás szerint ehhez még 
mintegy harminc szavazat hiányzik.

Paul Stănescu PSD-s szenátor szerint 
megpróbálnak minél több ellenzéki hon-

atyát meggyőzni arról, hogy támogassa a 
kormányt, de ha nem megy át a javaslat, ak-
kor arra számítanak, hogy bizalmatlansági 
indítványt nyújtanak be a kabinet ellen.

Victor Ponta volt PSD-s pártelnök-kor-
mányfő, aki jelenleg a Pro Románia 
párt elnöke, tegnap közölte: pártja nem 
fog egy Viorica Dăncilă által vezetett új 
kormányt támogatni. „Nem fogjuk meg-
szavazni az új, »Dăncilă 2« kormányt, 
amely ugyanolyan inkompetens lenne, 
mint a mai. (...) A 2020-as parlamenti 
választásokig a Pro Románia megpró-
bál egy balközép többséget létrehozni, 
nyilván Dăncilă nélkül, amely hozzáértő 
legyen, és visszatérjen a 2012–2015-ös jó 
kormányzáshoz. Nem fogunk részt venni 
egy jobboldali, PNL–USR kormányban, 
nem látjuk úgy, hogy nekik valós meg-
oldásaik lennének, és képesek volnának 
kihúzni Romániát abból a rettenetes 
helyzetből, amibe Dragnea és Dăncilă ta-
szították” – írta Ponta a Facebookra.

Mihai Fifor kormányfőhelyettes, a PSD 
főtitkára kijelentette: ha elsőre nem megy 
át a kormányátalakítás, újabb változattal 
állnak elő mindaddig, amíg meg nem győ-
zik a parlamentet, „hogy az országot még-
iscsak kormányozni kell”. 

A parlament dönt a Dăncilă-kormány sorsáról




