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Az EU-tagállamok kormányai
elfogadták a biztosok névsorát
Hivatalosan is elfogadták az Európai 
Bizottság leendő tagjainak módosított 
névsorát a tagállamok kormányai teg-
nap, és ezzel minden akadály elhárult 
az elől, hogy az Európai Parlament 
(EP) szerdán szavazzon az új testület 
végleges összetételéről – jelentette be az 
uniós miniszteri tanács tegnap közle-
ményben. A névsor módosítása azért 
vált szükségessé, mert az EP illetékes 
szakbizottságai különböző okokból 
elutasították az első francia, magyar, 
illetve román jelöltet.

További két civilhajó kikötését
engedélyezte Olaszország 
Az Open Arms spanyol civilhajó 62 
bevándorlóval a fedélzetén kikötési 
engedélyt kapott a dél-olaszországi 
Tarantóban, a szintén spanyol Aita Mari 
pedig 78 emberrel a fedélzetén a szicíliai 
Pozzalóban – közölte az olasz belügy-
minisztérium tegnap. A két hajó két nap 
óta Szicília keleti partjainál várakozott a 
partraszállási engedélyre. Az Open Armst 
üzemeltető Proactiva Open Arms spanyol 
nem kormányzati szervezet (NGO) 
közlése szerint a viharos időjárás miatt a 
hajó egyelőre nem tudja megközelíteni a 
kijelölt dél-olaszországi kikötőt. Az olasz 
belügyi tárca vasárnap este engedélyezte 
az Ocean Viking megérkezését a szicíliai 
Messinába. A két francia szervezet, az 
Sos Mediterranée és az Orvosok határok 
nélkül (Msf) közös hajója 213 emberrel ért 
partot. A Nemzetközi Migrációs Szervezet 
(OIM) adatai szerint az utóbbi napokban 
közel 800-an indultak el tucatnyi csónak-
kal és hajóval a líbiai partokról.
 
Bűnösnek vallotta magát
a halálkamion sofőrje
Bűnösnek vallotta magát illegális 
bevándorlás elősegítésére szőtt össze-
esküvésben tegnap Londonban annak a 
bolgár rendszámú kamionnak a sofőrje, 
amelynek hűtőkonténerében október 
végén 39 vietnami állampolgárt holtan 
találtak Anglia délkeleti részén. A 25 
éves, észak-írországi illetőségű Maurice 
Robinson ellen 39 rendbeli emberölés, 
valamint embercsempészetre, illegális 
bevándorlás elősegítésére és pénzmo-
sásra szőtt összeesküvés címén emeltek 
vádat. Robinson tárgyalása tegnap 
kezdődött a londoni központi büntetőbí-
róságon. Robinsont a tárgyalás tegnapi 
nyitónapján egyelőre csak arról kérdez-
ték, hogy a vádpontok közül az illegális 
bevándorlás elősegítésére szőtt összees-
küvésben bűnösnek tartja-e magát, és a 
vádlott erre igennel válaszolt.

Még nem tudni, lesz-e eljárás
Donald Trump ellen 
Adam Schiff , a képviselőház hírszerzési 
bizottságának demokrata párti vezetője 
vasárnapi televíziós interjújában nem 
nyilatkozott arról, hogy a képviselőház 
megindítja-e az alkotmányos felmentést 
célzó eljárást (impeachment) Donald 
Trump amerikai elnök ellen. Schiff  
kifejtette: a következő lépés az impea-
chment-eljárást megelőző meghallgatá-
sokról készülő jelentés összeállítása. Úgy 
vélte, hogy a már elhangzott tanúvallo-
mások elegendő bizonyítékot tartalmaz-
nak ahhoz, hogy az alkotmányos eljárás 
keretében felelősségre vonják az elnököt. 
De – fűzte hozzá -, a végleges jelentés 
előtt konzultál még kollégáival a törvény-
hozásban és választóival Kaliforniában. 
„Lehetséges, hogy szükség lesz további 
meghallgatásokra, újabb tanúvallomá-
sokra” – szögezte le.

Inog Dăncilă széke

Az elnökválasztáson elszenvedett súlyos 
vereség után Viorica Dăncilă a PSD elnöki 
tisztségét is elveszítheti, mivel a párt több 
vezető politikusa is elégedetlenségének 
adott hangot. Niculae Bădălău, az alaku-
lat Giurgiu megyei szervezetének elnöke 
„komoly elemzést” és „radikális dönté-
seket” szorgalmazott, Marcel Ciolacu, a 
képviselőház elnöke pedig „katasztrofá-
lis” eredményekről írt közösségi oldalán, 
és a központi vezetőség felelősségét 
fi rtatta. Leszögezte: a PSD-ben új kezdet 
kell. Dăncilă azzal is magára haragította a 
párttársakat, hogy vasárnap este kiderült: 
Gabriel Oprea volt belügyminiszter, a 
Románia Fejlődéséért Országos Szövetség 
(UNPR) korábbi elnöke visszatért a PSD-
be, és egyenesen az országos végrehajtó 
testület alelnökévé nevezték ki. Dăncilă 
ezt azzal magyarázat, hogy Oprea jelenleg 
egy katonai szakszervezet elnöke, amely-
lyel a PSD együttműködési megállapodást 
kötött. Gabriela Firea bukaresti főpolgár-
mester közösségi oldalán határolódott el 
a döntéstől, és felhívta a fi gyelmet: fenn-
áll a veszély, hogy a PSD „a történelem 
hátsó ajtaján távozik”. Dăncilă viszont 
nem adja könnyen a bőrét: vasárnap este 
a megyei szervezetek vezetőit okolta a ku-
darcért, aki szerinte nem tettek meg min-
dent a győzelme érdekében. Leszögezte: 
nem mond le, ma estére ugyan összehívta 
az országos végrehajtó testületet, de a 
tisztségéből csak egy újabb pártkongresz-
szuson válthatják le. Sajtóértesülések 
szerint Marcel Ciolacu tegnap délután az 
otthonában kereste fel, hogy egy biztos 
parlamenti helyért cserében a jövő évi 
választáson mondjon le, és ekkor Dăncilă 
már hajlandónak mutatkozott a távozásra. 
Eközben a PSD május végén jogerősen 
három és fél év szabadságvesztésre ítélt 
elnöke, Liviu Dragnea feljelentést tett, 
amiért nem engedték szavazni. Ügyvédje 
szerint bár a bíróság nem vonta meg vé-
dencétől a szavazati jogot, a választások-
kor alkalmazott informatikai rendszerben 
az állt, hogy eltiltották a szavazástól, így 
nem engedték voksolni.
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Johannis elsöpörte Dăncilát
Megsemmisítő vereséget mért Klaus 
Johannis Vorica Dăncilára az elnök-
választás második fordulójában. 
A vesztes oldalon már többen a 
PSD-elnök fejét követelik.

 » BALOGH LEVENTE

A z előzetes várakozásokat igazolva 
elsöprő győzelmet aratott Klaus Jo-
hannis az elnökválasztás vasárna-

pi, második fordulójában. Az újabb ötéves 
mandátumot szerző, a Nemzeti Liberális 
Párt (PNL) színeiben induló államfő a sza-
vazatok 65,88 százalékát (6 437 151 szava-
zat) kapta meg a voksok 99,67 százalékos 
feldolgozottsága melletti adatok szerint, 
míg ellenfele, Viorica Dăncilă, a Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) elnöke csupán 
34,12 százaléknyi voksot (3 334 566 szava-
zat) szerzett. Ezáltal a PSD minden idők 
legrosszabb elnökválasztási eredményét 
mondhatja magáénak. A megmérettetésen 
– amelynek egyik jellemzője a magyarok 
tüntető távolmaradása, a másik pedig a 
rekordot döntő külföldi részvétel – 9 953 
659 polgár vett részt, ez 54,46 százalékos 

részvételi arányt jelent. 2014-ben ugyanak-
kor 62,4 százalékos volt a részvételi arány 
a második körben. Meglehetősen nagy az 
érvénytelen szavazatok száma: 9 771 617 
érvényes szavazatot adtak le, míg az ér-
vénytelen voksok száma 181 962.

A mindig a jobboldalra szavazó külföldi 
románok körében Johannis még nagyobb 
arányban nyert: 93,96-6,03 százalék arány-
ban múlta felül baloldali ellenfelét. Külföl-
dön egyébként 944 ezren szavaztak. Mol-
dovában a leadott több mint 50 ezer voks 
96 százalékát Johannis kapta, Nagy-Bri-
tanniában 160 ezer szavazat 95 százalé-
kát, az Olaszországban leadott 175 ezer, 
illetve a spanyolországi 121 ezernek pedig 
egyaránt 92 százalékát. Dăncilă csupán öt 
dél-romániai megyében – Olt, Gorj, Tele-
orman, Giurgiu és Mehedinți – tudta felül-
múlni Johannist. Urnazáráskor Ilfov (68,5 
százalékos részvételi arány), Kolozs (62) és 
Szeben (58,1) megyékben volt a legmaga-
sabb a részvételi arány, míg a két székely 
megyében szavaztak a legkevesebben: 
Hargita megyében 22,9, Kovászna megyé-
ben pedig 25,9 százalékos volt a részvétel. 
Melléjük Vaslui csatlakozott be 37,5 száza-
lékkal. A magyar választók – akik öt évvel 
ezelőtt masszívan támogatták Johannis a 
PSD-s Victor Pontával szemben – tömeges 
távolmaradásukkal jelezték, hogy csalód-
tak az újrázni készülő államfőben, és Dăn-
cilát sem tartják alkalmasnak az államfői 
tisztségre. Ezt a PNL is észlelte, és próbált 
is mozgósítani, de nem a legjobb embert 
találta meg a feladatra: vasárnap délután 
az a Rareş Bogdan próbálta meg „Magyar 
testvéreim!” megszólítással mozgósíta-
ni a magyar szavazókat, aki a politikába 
való belépése előtt szélsőséges, soviniszta 
hangnemben uszított a magyarok ellen a 
Realitatea hírtelevízió műsorvezetőjeként.

Johannis: az európai, modern,
normális Románia győzött
Klaus Johannis az exit poll eredmények 
kihirdetése után az európai, modern és 
normális Románia győzelmeként értékelte 
a szavazást. Rámutatott: a PSD az utóbbi 
harminc év egyetlen elnökválasztásán sem 
szenvedett ilyen súlyos vereséget. Ugyan-
akkor felhívta a fi gyelmet, hogy a jobbol-
dal csak egy csatát nyert, a „háborút” csak 
akkor fogja megnyerni, ha a jövő évi ön-
kormányzati és parlamenti választásokon 
ellenzékbe küldi a PSD-t. Azt ígérte, újabb 
ötéves mandátuma idején valamennyi ro-

mán választópolgár elnöke lesz, azoké is, 
akik nem rá szavaztak, vagy távol marad-
tak az urnáktól. Johannis azt is közölte: ki 
fogja venni a részét egy új parlamenti több-
ség kialakításából. Azt mondta: mindent 
megtesznek azért, hogy egy új parlamenti 
többséget hozzanak létre az összes demok-
ratikus párt bevonásával, és elkezdjék épí-
teni azt a „normális Romániát”, amelyben 
minden román szeretne élni.

Dăncilă a visszaszerzett
szavazókról beszélt
A fekete ruhában színre lépő Viorica Dăn-
cilă azt hangsúlyozta, hogy valójában 
javított a PSD májusi európai parlamenti 
(EP-) választáson elért eredményén, sőt – 
a megszerzett több mint 3 millió szavazat 
számát, nem pedig az általuk képviselt 
arányt tekintve – valójában megismételte 
a 2016-os romániai parlamenti választá-
sokon elért győzelmét. Dăncilă szerint a 
PSD folytatni fogja a harcot a „hatalmi 
monopólium” és „megszorító” politika el-
len, amellyel a szociáldemokraták szerint 
Johannis és a PNL-kormány akarja sanyar-
gatni a román népet.

Kelemen: nem szólították meg
a magyarokat
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök reményét 
fejezte ki, hogy elnöksége következő öt 
éve változást fog hozni a korábbi öthöz 
képest, mert immár nem szorítja az újabb 
mandátum megszerzésének a kényszere. 
Kijelentette: reményei szerint az elnök 
„többet fordul a jövő felé, a polgárok felé, 
a közösségek felé, több tiszteletet kapnak 
tőle az emberek és a magyar közösség is”. 
Az a tényt, hogy a magyar többségű me-
gyékben volt a legalacsonyabb a részvé-
teli arány azzal magyarázta, hogy Johan-
nis elmúlt öt éves teljesítménye elmaradt 
attól, amit a magyarok elvártak tőle, és 
egyik jelölt sem szólította meg igazán a 
magyar választókat, csak a kampány vé-
gén kérte a szavazataikat. 

Dan Barna, a a Mentsétek meg Románi-
át Szövetség (USR) elnöke kijelentette: azt 
várja el Klaus Johannistól, hogy azonnal 
kezdje el a tárgyalásokat az előre hozott 
választásokról.  Dacian Cioloş európai 
parlamenti képviselő, a Szabadság, Egy-
ség, Szolidaritás Pártjának (PLUS) elnöke 
közölte: az USR–PLUS választási szövetség 
készen áll együttműködni a PNL-lel, és 
voltak már ezt célzó megbeszélések.
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