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Függőben a román honosítási folyamat
Kétszázhatvanezer moldovai állampol-
gársági kérésének elbírálását függesz-
tették fel a román hatóságok az orosz 
és ukrán kérvényekkel kapcsolatos csa-
lásgyanú nyomán. Ana Guțu, a román 
kormány Moldovai Köztársasággal való 
kapcsolattartásért felelős hivatalának 
államtitkára szerint az eljárás azért 
állt le, mert kérdések merültek fel 3500 
orosz és ukrán kedvezményes honosítá-
si kérelme esetében. „Valamilyen csoda 
folytán ezek az emberek most megtalál-
ták a román állam által a kélt világ-
háború között kibocsátott születési 
bizonyítványukat, és állampolgárságot 
igényelnek. Viszont egy kormányülésen 
Cătălin Predoiu igazságügy-miniszter 
megállapította, hogy bűnbandák tele-
pedtek rá a román honosítási folyamat-
ra” – közölte az államtitkár, hozzátéve: 
emiatt több tízezer moldovai több mint 
két éve várakozik kérése elbírálására. 
A bukaresti főügyészség januárban 
erősítette meg, hogy vizsgálja, miként 
szerezhetett kedvezményesen román 
állampolgárságot több ezer orosz és 
ukrán polgár.

Sínen az USR és a PLUS egyesülése
A Mentsétek meg Romániát Szövetség 
(USR) politikai bizottsága, valamint a 
Szabadság, Egység, Szolidaritás Párt-
jának (PLUS) nemzeti tanácsa meg-
bízta a két alakulat országos tanácsát, 
hogy kezdjék el a két párt fúziójának 
előkészítését. Az USR–PLUS Szövetség 
hétvégi közleménye leszögezi, hogy 
a két alakulat közös kongresszusán 
hagyják majd jóvá az egyesülés fel-
tételeit. Egyébként az USR tagjainak 
91 százaléka azt támogatja, hogy az 
alakulat jobbközép pártként határozza 
meg magát. A párt vezetősége által a 
témában meghirdetett, és szombaton 
zárult belső referendumon az USR 12 
106 tagja vett részt – ami több mint 
56 százalékos részvételt jelent –, és 
közülük 11 047-en adták voksukat 
arra, hogy az alakulat jobbközép 
pártként határozza meg magát. „Ez 
nem álláspontunk megváltoztatását, 
hanem annak megerősítését jelenti. 
Én már pártelnökké választásomkor 
azt mondtam, hogy jobbközép párt 
vagyunk, és mindent, amit az elmúlt 
években tettünk, ennek szellemében 
tettük” – kommentálta az eredményt 
Dan Barna, az USR elnöke.

Amerikai katonákkal végzett 
egy afgán férfi 
Két amerikai katona meghalt és 
több megsebesült egy afgán katonai 
egyenruhát viselő férfi  géppisztolyos 
támadásában Afganisztán keleti részén 
– közölte az amerikai hadsereg tegnap. 
A támadót lelőtték. Sonny Leggett, az 
Afganisztánban állomásozó amerikai 
erők egyik szóvivője közleményében 
azt írta, az incidensre Nangarhar 
tartományban került sor egy művelet 
során. Egyelőre nem tudni, mi vezetett 
a lövöldözéshez. Sah Mahmúd Mejakil 
tartományi kormányzó közölte, három 
afgán katona is megsebesült. Mejakil 
nem tudta biztosan megmondani, hogy 
szándékos támadás vagy baleset tör-
tént-e. Korábban többször előfordult, 
hogy afgán katonai egyenruhába bújt 
szélsőségesek támadtak rá a nemzet-
közi haderő vagy az afgán hadsereg 
tagjaira. Tavaly decemberben afgán 
katonának öltözött tálibok kilenc afgán 
harcossal végeztek az ország középső 
részén. Júliusban egy afgán katona két 
amerikaival végzett Kandahárban.

BORÍTÉKOLHATÓ A PSD OBSTRUKCIÓJA, SAJÁT KORMÁNYA ELLEN KÉSZÜL SZAVAZNI A PNL

Válságspirál gyűrűzik Bukarestben
Elhúzódó válság körvonalazódik a 
román belpolitikában, a baloldali 
ellenzék borítékolható obstrukciója 
következtében ugyanis megtörtén-
het, hogy az államfő és a liberálisok 
által szorgalmazott előre hozott 
választásokra csak szeptemberben 
kerülhet sor. A kormányalakítással 
megbízott Ludovic Orban ma kér 
bizalmat az új kormánynévsor és 
-program számára.
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M a jelenik meg a régi-új román li-
berális kabinet a parlament előtt 
az aktualizált kormányprogram-

mal. A múlt szerdán bizalmatlansági 
indítvány útján megbuktatott, majd az 
államfő által kormányalakításra felkért 
Ludovic Orban – immár megbízott – mi-
niszterelnök a hétvégén bejelentette: hét-
fő délelőtt a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
országos politikai tanácsának jóváha-
gyását kéri majd a kormány új tagjainak 
és a módosított kormányprogramnak az 
előterjesztéséhez. Amikor a liberális párt-
elnököt újságírók arról a lehetőségről kér-
dezték, hogy a parlament elutasítja majd 
a második Orban-kormány beiktatását, 
az ügyvivő miniszterelnök úgy válaszolt: 
mindez előfeltétele az előre hozott válasz-
tások kiírásának. „Az idő előtti válasz-
tás megszabadíthatná Romániát attól a 
retrográd, konzervatív és reformellenes 
többségtől, amely most fogva tartja” – fo-
galmazott Ludovic Orban, a törvényho-
zásban többségben lévő Szociáldemokra-
ta Pártra (PSD) utalva.

A parlamentnek egyébként 60 napon 
belül két kormányt kell elutasítania ah-
hoz, hogy előre hozott választásokat 
lehessen rendezni. Orban ismertetése 
szerint PNL törvényhozói arra kaptak fel-
hatalmazást, hogy a parlament majdani 
feloszlatása érdekében vegyenek részt 
a plenáris ülésen, de ne szavazzanak a 
kormány beiktatására. Emlékeztetett: 
a kabinet tagjainak és a kormányprog-
ram bemutatását követő 15 napon belül 

a parlamentnek össze kell ülnie, hogy a 
kormány beiktatásáról szavazzon. A mi-
niszterelnök ugyanakkor arról igyekezett 
biztosítani a lakosságot, hogy Románia 
a kormány bukását követő időszakban 
is „jó kezekben van”, szerinte az ügyvivő 
kabinet „gyorsan és nagy szakértelem-
mel” oldja meg a felmerülő problémákat.

A Klaus Johannis államfő és a mögötte 
álló PNL által kiprovokált kormánybukta-
tás nyomán viszont várhatóan elhúzódó 
válság következik Bukarestben. Az ellen-
zéki Szociáldemokrata Párt (PSD) minden 
lehetséges kérdésben alkotmányossági 
óvást emel, illetve időhúzásra játszik 
majd a miniszterjelöltek bizottsági meg-
hallgatása alkalmával, és az új kormány-
ról szóló bizalmi szavazás parlamenti 
időzítésénél. Az sem kizárt, hogy a PSD-
nek sikerül olyan parlamenti többséget 
kialakítania – mindenekelőtt az alaku-
latot korábban irányító Victor Ponta ve-
zette Pro Románia párttal –, amely távol-
maradásával határozatképtelenné teszi 
a törvényhozást az beütemezett bizalmi 
szavazások alkalmával. Mint ismeretes, a 
törvényhozás feloszlatására, és a válasz-
tások előrehozására akkor nyílik lehető-
ség, ha a parlament 60 napon belül két 
egymást követő miniszterelnök-jelöltet is 

elutasít. Amennyiben minden Johannis 
és a liberálisok által kidolgozott forgató-
könyv alapján érvényesülne, a törvény-
hozás áprilisban utasítaná vissza másod-
szor a kormányalakítást, az államfő pedig 
júniusban, vagy legkésőbb július köze-
pére kiírhatja az előre hozott parlamenti 
megmérettetést.

Számítani kell azonban arra, hogy a 
kétkamarás parlament házbizottságai-
nak irányítását a kezükben tartó szoci-
áldemokraták mindent elkövetnek – be-
leértve az alkotmányossági óvást is – a 
bizalmi szavazás halogatásáért. Ebben 
az esetben megtörténhet, hogy Johannis 
csak júniusban fogja tudni kibocsátani a 
törvényhozás feloszlatásáról szóló ren-
deletet (hiszen a törvényhozást az alap-
törvény nem kötelezi arra, hogy az előírt 
60 napos időtartamon belül hamarabb 
tűzze ki a bizalmi szavazást a kormány-
ról), emiatt az idő előtti megmérettetésre 
leghamarabb augusztusban vagy szep-
temberben kerülhet sor. Ez azonban már 
nem felel meg a PNL érdekeinek, mivel 
az az időszak már egybeesne a nyári sza-
badságolásokkal, a részvétel alacsony 
lenne, ráadásul a következő fél év során 
az alakulat nem számíthat népszerűsége 
szinten tartására.

Bár kezet ráztak rá, bizonytalan az államfő és a miniszterelnök tervének sorsa
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Romániának a költségvetési tárgyalások 
körülményeitől függetlenül több euró-

pai uniós forráshoz kell majd jutnia a ko-
héziós és a közös agrárpolitika keretében 
az előző időszakhoz képest – jelentette ki 
Klaus Johannis pénteken Brüsszelben, mi-
után Charles Michellel, az Európai Tanács 
elnökével találkozott. Az államfő és Michel 
megbeszélései központjában az Európai 
Unió 2021 és 2027 között érvényes hétéves 
költségvetése állt, két héttel a témában feb-
ruár 20-ra összehívott csúcstalálkozó előtt. 
Johannis azt mondta, nehéz tárgyalásokra 
számít, de kész tervekkel rendelkezik, és el-
kötelezett amellett, hogy a hétéves közösségi 
büdzsé kohéziós és agrárpolitikai forrásai-
ból több támogatást szerezzen Romániának. 
Fontosnak nevezte, hogy a környezetbarát, 
zöld gazdaságra való átmenetet segítő cso-
mag ne legyen része a kohéziós alapoknak, 
hanem attól teljesen független tételként 

szerepeljen a költségvetésben. Az elnök ki-
jelentette, Románia támogatja az Európai 
Bizottság javaslatát, amelynek alapján a 
költségvetés a Nagy-Britannia európai uniós 
tagságának megszűnése után bennmaradó 
27 tagország bruttó nemzeti jövedelmének 
(GNI) 1,114 százalékát tenné ki a jelenlegi 
1,16 százalék helyett. „Reálisnak kell len-
nünk, az egyenlet ugyanis bonyolult. Kétfé-
le tagállam létezik: egyesek többet fi zetnek, 
mint amennyit kapnak, mások pedig többet 
kapnak, mint amennyit fi zetnek. A két cso-
port között rendkívül nehéz megegyezésre 
jutni” – idézte az MTI Johannist, aki „meg-
lehetősen bonyolultnak” nevezte az uniós 
alapokon keresztül történő fi nanszírozás 
összekapcsolását a jogállamisági elvárá-
sokkal. Azt mondta azonban, hogy Romá-
nia nem ellenzi egy ilyen mechanizmus 
létrehozását. „Egyetértünk azzal, hogy az 
uniós pénzeszközök odaítélését összekap-
csolják a jogállamiság tiszteletben tartásá-
val, de az illetékeseknek még nagyon sok 

tennivalójuk van, amíg egy pontosan kö-
rülhatárolt és alkalmazható kritériumrend-
szerrel állnak elő. Ha egyértelmű eljárást 
sikerül létrehozni, elfogadjuk” – tette hozzá 
az államfő.

A kohéziós alapok megőrzése a magyar ál-
láspont legfontosabb eleme is. Orbán Viktor 
miniszterelnök viszont alapvetően hibásnak 
tartja az uniós büdzséjavaslat struktúráját, 
szerinte ugyanis az alapkoncepciója a költ-
ségvetésnek „nem sportszerű”. A kormányfő 
közölte, nem tisztességes, hogy forrásokat 
csoportosítsanak át a szegényebb országok-
tól a gazdagabbakhoz, amelyek továbbra is 
ragaszkodnak a költségvetési korrekciókhoz 
és visszatérítésekhez, amelynek eredménye-
képpen a kevésbé fejlettek végül nemzeti 
jövedelmük nagyobb százalékát fi zetik be a 
közösbe, mint a fejlett Nyugat. Orbán Viktor 
kifogásolta azt is, hogy tagállami szinten 
nem pályázható, Brüsszelben központilag 
elosztott fejezetekből – például a kutatási 
alap – az új tagállamok semmit sem kapnak.

Román és magyar elvárások az uniós költségvetés kapcsán




