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Budapesten tárgyalt Putyin
Magyarországra érkezett tegnap délután 
Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az orosz 
államfő Orbán Viktor miniszterelnökkel 
tárgyalt, akivel a gazdaság, a keresztény 
közösségek védelme és a sport területén 
írt alá megállapodásokat. Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter azt 
hangsúlyozta a csúcs előtt, hogy az szol-
gálja a magyar érdeket, ha fejlődnek a 
gazdasági kapcsolatok. Arra is felhívta a 
fi gyelmet, hogy a nyugati államok szoros 
együttműködést alakítottak ki Moszkvá-
val, még ha a nyilvánosság előtt nem is 
ezt hangoztatják.

Elégedetlenek az RMDSZ
és a PNL megállapodásával 
Elégedetlen az RMDSZ és a kisebbségi 
kormányzásra készülő Nemzeti Liberá-
lis Párt (PNL) egyezségével az Erdélyi 
Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar 
Polgári Párt (MPP). Csomortányi István, 
az EMNP elnöke és Mezei János, az MPP 
elnöke közös nyilatkozatban megal-
kuvással vádolta az RMDSZ-t, amely sze-
rintük a nemzeti érdek elé helyezte saját 
politikai érdekeit, amikor úgy egyezett 
meg a PNL-vel a kormány parlamenti 
támogatásáról, hogy az egyezségbe nem 
kerültek bele a magyarság legégetőbb 
kérdései. Úgy vélték: a nemzeti érdeke-
ket fi gyelmen kívül hagyó politizálás 
„nemcsak potenciális konfl iktusforrás-
ként szolgál a románság és a magyarság 
között, de köpönyegforgatóként mutatja 
be az erdélyi magyarság egészét”. „Az 
RMDSZ ennek az átmeneti és a hatalom-
gyakorlásban erősen korlátozott román 
kormánynak ezúttal is biankó csekket 
állított ki, hiszen a nyilvánosságra 
hozott támogatási feltételek között nem 
szerepel sem a kulturális, sem a területi 
autonómia kérdése, nincs szó nyelvi 
jogaink bővítéséről, nem kérik sem a 
MOGYE, sem pedig a Bolyai Egyetem 
ügyének közösségünk számára kedvező 
rendezését, szóba sem kerül a kom-
munista rezsim által elkobzott javaink 
teljes körű visszaszolgáltatása, de még a 
magyarlakta vidékek legalább ará-
nyos gazdasági támogatása sem része 
az egyezségnek” – sorolta a hiányolt 
témákat a két pártelnök. A két pártel-
nök kezdeményezte az Erdélyi Magyar 
Egyeztető Fórum összehívását és az 
erdélyi magyar politikai szervezetek 
tárgyalásainak elkezdését. 

Bűnügyi eljárás a Colectiv ügyében
A katonai ügyészek bűnügyi eljárást in-
dítottak gondatlanságból elkövetett em-
berölés, gondatlanságból elkövetett testi 
sértés, hivatali hanyagság, bizonyítékok 
eltüntetése miatt a hatóságok Colectiv 
klubbeli közbelépésének ügyében, vala-
mint videófelvételek rejtegetése okán. Az 
ügybe az bukaresti bűnügyi rendőrség 
gyilkossági csoportja is bekapcsolódott. 
A Colectiv klubbeli tűzvész után az áldo-
zatok szülei tettek feljelentést.

Megszavazta a londoni alsóház az előre
hozott parlamenti választás kiírását
Megszavazta kedd este a londoni alsóház 
a konzervatív párti kormány indítványát 
az előre hozott parlamenti választás 
kiírásáról. Ha a törvénytervezetet a felső 
kamara, a Lordok Háza is jóváhagyja, 
ami biztosra vehető, az Egyesült Király-
ságban a kormány indítványa alapján 
december 12-én tartják a választást. Az 
alsóház hétórás vita után, harmadik 
olvasatban 438-20 arányban hagyta jóvá 
a javaslatot. Ez a szavazatarány arra 
vall, hogy számos ellenzéki képviselő 
tartózkodott.

URSULA VON DER LEYEN OLYAN SZEMÉLYT VÁR, AKIT KLAUS JOHANNIS ELNÖK IS TÁMOGAT

Negrescu sem kell biztosnak
Hiába próbált Viorica Dăncilă 
miniszterelnök váratlanul újabb 
román uniós biztost jelölni: diplo-
máciai források szerint Ursula von 
der Leyen elutasította.

 » BALOGH LEVENTE

N em fogadja el Ursula von der Leyen, 
az Európai Bizottság megválasztott 
elnöke a román kormány kedden 

megnevezett újabb jelöltjét, Victor Neg-

rescut a Romániának járó uniós biztosi 
tisztségre – közölték brüsszeli diplomá-
ciai források. A jelölt ellen a legfőbb kifo-
gás az, hogy jelölése előtt a kormány nem 
konzultált Klaus Johannis államfővel. 
„Értesülésünk szerint a jelenlegi kormány 
által megnevezett jelöltet az államfő nem 
támogatja egyértelműen. Tekintettel a jö-
vőbeni kihívásokra és lehetőségekre, kö-
zös érdekünk az, hogy Európa késlekedés 
nélkül haladjon előre. Bárki is lesz a ro-
mán jelölt, a megválasztott elnök számára 
is elfogadhatónak kell lennie, és képesnek 

kell lennie megszerezni az Európai Parla-
ment támogatását is” – közölte az Euró-
pai Bizottság. Mina Andreeva EB-szóvivő 
tegnap egy értelműen fogalmazott: súlyos 
kételyek merültek fel azzal kapcsolatban, 
hogy a jelenlegi ügyvivő kormány legitim 
módon jelölte Negrescut. „Ezt az ügyet Ro-
mániának kell megoldania” – tette hozzá. 
Mint arról beszámoltunk, két elutasított 
jelölt, Rovana Plumb és Dan Nica után a 
kormány váratlanul újabb személyt neve-
zett meg kedden. Klaus Johannis államfő 
azonban rögtön tiltakozott, mondván: a 
megbuktatott kormány már nem rendel-
kezik a jelöléshez szükséges legitimitással. 
Sajtóhírek szerint Von der Leyen azt kérte, 
hogy Bukarest mielőbb terjesszen fel új je-
löltet. Egyesek arra is rámutattak, hogy az 
új kormány valószínűleg európai néppárti 
politikust fog megnevezni, nem szociál-
demokratát, és a leendő német bizottsági 
elnök is ehhez a pártcsaládhoz tartozik. Az 
új összetételű Európai Bizottság az eredeti 
tervek szerint november elején lépett vol-
na hivatalba, azonban ezt el kellett halasz-
tani, miután a román mellett a magyar és 
a francia jelöltet is elutasították az Európai 
Parlamentben. A jelenlegi cél december 
elseje, noha vannak, akik szerint egyre ke-
vésbé valószínű, hogy ez tartható lesz.

FO
RR

ÁS
: 

RF
I.R

O
, S

PI
EG

EL
.D

E

Újabb két miniszterjelöltet utasítottak el

Magyar NATO-vétó a kárpátaljai magyarok miatt

Nem kell. Ursula von der Leyen elutasította Victor Negrescut is

 » B. L.

Akárcsak kedden, a tegnap meghallgatott 
nyolc miniszterjelölt közül sem minden-

ki kapott bizalmat a parlamenti bizottsági 
meghallgatásokon: a 910 négyzetméteres 
háza után adótartozást felhalmozó fejlesz-
tésiminiszter-jelölt, Ion Ştefan miniszteri 
kinevezését elutasította a parlamenti szak-
bizottság, ahogy Victoria Violeta Alexandru 
munkaügyiminiszter-jelöltét is. Rajtuk kívül 
ugyanakkor mindenki megkapta a bizalmat 
a tervezett szakterületének megfelelő szak-
bizottságban. Így Bogdan Aurescu külügy-, 
Marian Ionuţ Stroe sport-, Virgil Popescu 
gazdaság és energia-, Monica Anisie okta-
tás-, Lucian Bode közlekedés- és Cătălin Pre-
doiu igazságügyminiszter-jelölt is.

Bogdan Aurescu kijelölt külügyminisz-
ter a meghallgatáson arról beszélt: realista 
menetrendet szeretne kidolgozni az ország 
schengeni csatlakozásához. Egyben növelné 
a NATO szerepét, lépéseket tenne az ame-
rikai vízumkényszer feloldása érdekében, 
és mélyítené a kapcsolatokat Izraellel, va-
lamint az arab országokkal. Az igazságügyi 

tárca élére jelölt Cătălin Predoiu a korrup-
cióellenes harc és az igazságügyi reform 
uniós nyomon követését szolgáló Együttmű-
ködési és Megfi gyelési mechanizmus (CVM) 
megszüntetésének fontosságáról beszélt.

Az oktatási tárca élére jelölt Monica Anisie 
közölte, mandátuma a stabilitás, átlátha-
tóság és előreláthatóság jegyében zajlana. 
„Úgy gondolom, hogy mind a tanulóknak, 
mind a tanároknak és egyetemistáknak ele-
gük van ebből a kifejezésből: reform. Stabi-
litásra van szükség a rendszerben, és ezt át-
látható és konzultációk nyomán meghozott 
döntésekkel lehet megvalósítani” – szögezte 
le Anisie. Kifejtette, az oktatási miniszté-
riumnak a parlamenti szakbizottságokkal 
együtt kell döntéseket hoznia, hogy „meg-
találják a legjobb megoldásokat” a tanügyi 
rendszer érdekében. Leszögezte, különösen 
nagy fi gyelmet fog szentelni az iskolai szeg-
regáció felszámolásának. Kifejtette ugyan-
akkor, hogy fel akarja számolni „a plagizálás 
gyakorlatát”, és fejleszteni szándékozik a 
mesterképzési programokat, mivel szerinte 
a felsőoktatási rendszer jelenleg nem felel 
meg a munkaerőpiac követelményeinek. 

A végül elutasított Ion Ştefan arról be-
szélt: a legfontosabb feladat kifi zetni min-
den elmaradt számlát a PNDL-programból. 
Elmondta, számításai szerint a számlák 
kifi zetéséhez körülbelül egymilliárd lej 
szükséges. „Meg vagyok győződve arról, 
hogy senki sem akar többé hallani kétes 
beszerzésekről, például 2000 euróért vá-
sárolt utcai égőkről, és hasonlókról, amik 
megtörténtek. Véget kell vetni a közpénz 
pazarlásának” – mondta Ion Ştefan. Kö-
zölte, prioritásai közé tartozik a gázhálózat 
kiterjesztése, a bukaresti stadionok mo-
dernizálásának befejezése a közelgő Euró-
pa-bajnokságra való tekintettel, az állam 
tulajdonában lévő, ki nem használt ingatla-
nok átadása a helyi önkormányzatoknak, a 
telekkönyvezési folyamat folytatása. 

Mint megírtuk, a keddi meghallgatáson 
Florin Cîțu kijelölt pénzügyminiszter kine-
vezését szavazta le a költségvetési bizottság. 

Ludovic Orban kijelölt miniszterelnök kö-
zölte: nem lépteti vissza egyik visszautasított 
miniszterjelöltjét sem, mivel nem fogadja el 
a PSD-s politikusok minősítését, a voksolást 
pedig politikai alapúnak tekinti.
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Megvétózta a NATO nagyköveteinek 
közös, Ukrajnával foglalkozó nyilat-

kozatát Magyarország – jelentette be a ma-
gyar külgazdasági és külügyminiszter az 
Eurázsia Fórum elnevezésű rendezvényen 
tegnap Budapesten. „Magyarország nem 
hajlandó a geopolitika oltárán feláldozni a 
kárpátaljai magyar közösséget” – mondta 
Szijjártó Péter az MTI beszámolója szerint.

A miniszter hangsúlyozta: a NATO nagy-
követeinek találkozója után szokásos gya-
korlat a közös nyilatkozat kiadása, de ezt 
most Magyarország megvétózta.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, a hosszú 
előkészítő munka során a magyar kormány 
számos javaslatot tett arra, hogy a nyilatko-
zat tartalmazzon olyan kitételeket, amelyek 
köteleznék Ukrajnát a magyar közösségtől 
elvett jogok visszaadására.

„Szerettük volna, ha ebben a közös nyilat-
kozatban szerepeljen olyan mondat, amely 
tartalmazza, hogy az ukránoknak teljesí-
teniük kell kötelezettségeiket, amelyeket 
nemzetközi jogszabályok, illetve nemzetkö-
zi szervezetek előírnak. Olyan javaslatot is 
tettünk, amely az Európa Tanácsra, illetve 
az ENSZ-re hivatkozik kisebbségi ügyek-
ben” – tette hozzá a tárcavezető.

Ezeket a javaslatokat nem fogadták el, 
így „nem tehettünk mást, megvétóztuk a 
nyilatkozatot” – mondta a miniszter.

Szijjártó Péter közölte: a 150 ezres kár-
pátaljai magyar kisebbség érdeke „az 
óceán túloldalán nem olyan fontos, de 
mi itt élünk Közép-Kelet-Európában, egy 
magyar ember érdeke is elég ahhoz, hogy 
kiálljunk  érte”.  Magyarország világossá 
tette: a NATO-n belüli minimális szövetsé-
gi szolidaritás az lenne, hogy egy ilyen kö-
zös nyilatkozat mondjon valamit az egyik 
tagállamhoz tartozó kisebbség jogfosztá-
sáról, és szögezze le a jogok visszaállítását 
– mondta Szijjártó. 




