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Törölték a jogállamiságra vonatkozó kifejezést

Törölték a jogállamisági mechanizmusra vonatkozó szövegrészt az EU-csúcstalálko-
zón a záródokumentumból – írta blogjában tegnap hajnalban a Politico című brüsz-
szeli hírportál az Európai Tanács találkozóján született kompromisszumra utalva. Az 
írás szerint a záródokumentum végleges változatában jelentősen tompították Charles 
Michel korábbi szövegjavaslatát, amely azt mondta volna ki, hogy a jogállamiság 
sérelme esetén EU-s forrásokat lehet részben vagy teljesen megvonni tagállamoktól.
 Az utolsó szövegváltozat csak cikkelyként megemlítve utal az uniós szerződésnek a 
demokráciával és a jogállamisággal foglalkozó részére, bár azt hozzáteszi: „az Európai 
Tanács hangsúlyozza a jogállamiság tiszteletben tartásának fontosságát”. Az új meg-
fogalmazás szerint bevezetik a költségvetés és a gazdasági helyreállítási alap (Next 
Generation EU) védelmére vonatkozó „feltételrendszert”, a lehetséges szankciókat 
pedig az Európai Tanács minősített többségével kell elfogadni – írták a cikkben. A Der 
Spiegel című német hírmagazin szerint a jogállamiság elveinek védelmére tervezett 
mechanizmust „darabokra szedték” a brüsszeli csúcson. A tanácskozás záródokumen-
tumában már egy szó sincs róla. A mechanizmussal szembeni ellenállást vezető ma-
gyar kormányfő még az Európai Tanács elnöke, Charles Michel által javasolt „gyengített 
változatnak” sem kegyelmezett. Így sok minden utal arra, hogy Orbán Viktor valóban 
elérte azt a „nagy győzelmet”, amelyért a magyar sajtóban ünneplik – áll a lapban.

Ezer közelében az új fertőzöttek száma Romániában

 Megközelítette az ezret a 24 óra alatt koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak száma: 
a tegnapi bejelentés szerint minden eddiginél magasabb, 994 új esetet jegyeztek föl. 
Ezzel 39 133-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A kórházakból eddig 25 586 személyt 
engedtek ki, ezekből 24 454 gyógyult, míg 2612 tünetmentes fertőzöttet tíznapos 
megfi gyelés után küldtek haza négynapos házi elkülönítésbe. Ugyanakkor 1087 fertő-
zöttet saját kérésére haza kellett engedni, mivel tegnapig nem volt törvényes eszköz a 
hatóságok kezében az elkülönítésükre. 24 óra alatt minden korábbinál több, 36 újabb 
elhalálozást jegyeztek, így az elhunytak száma 2074-re nőtt. Intenzív osztályon 297 
pácienst ápoltak, ez is új rekord. 24 óra alatt 17 204 tesztet végeztek, ezzel az összes 
eddigi teszt száma 984 396. A hatóságok 729 bírságot róttak ki a veszélyhelyzet idején 
hatályos rendelkezések megsértése miatt, összesen 196 600 lejes összegben.

Dűlőre jutottak. Ursula von der Leyen és Charles Michel köszönti egymást a tárgyalások után
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HATÁLYOS AZ ELKÜLÖNÍTÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, ISMÉT VAN ESZKÖZ A HATÓSÁGOK KEZÉBEN, NAGY SZEREP HÁRUL A TISZTIORVOSOKRA

Nem ússzák meg a karanténkerülők
Tegnaptól ismét van jogi eszközük 
a román hatóságoknak a korona-
vírus-fertőzöttek és a fertőzésgya-
núsak elkülönítésére. Akiket saját 
kérésre ki kellett engedni a kór-
házból, vagy be sem vitték, most 
mindenképpen karanténba vagy 
kórházba kerülnek.

 » BALOGH LEVENTE

H atályba lépett tegnaptól a koronaví-
rus-fertőzöttek és a fertőzésgyanús 
személyek elkülönítését szabályozó 

karanténtörvény, a kormány pedig már reg-
gel ülésezett, amelyen határozatot fogadott 
el arról, kik esnek a jogszabály hatálya alá. 
Eközben az is kiderült: milyen feltételek-
nek kell teljesülniük ahhoz, hogy egy adott 
területen ismét karantént rendeljenek el.

A kormányrendelet értelmében azon sze-
mélyek kerülnek karanténba, akik fertőzött 
személyekkel kerültek közvetlen kapcso-
latba. A karanténról minden egyes esetben 
a területileg illetékes tisztiorvosi szolgálat 
dönt, és kivételes esetekben ideiglenesen 
felfüggeszthető. Elkülönítésbe kell vonul-
niuk azoknak is, akik olyan országokból 
vagy régiókból térnek haza, ahol az előző 

14 napban a százezer főre jutó fertőzések 
aránya meghaladja az ugyanazon időszak-
ban mért romániait.

A karanténkötelezettség alól mentesül-
nek a kamionsofőrök, a pilóták, a moz-
donyvezetők és a vonatok személyzete, a 
hajósok, az EP-képviselők és a határokon 
naponta átjáró ingázók. Egyébként a hiva-
talos közlésekből kiderül, hogy abban az 
időszakban, amíg nem volt jogalap a fertő-
zöttek kórházba szállítására, 3680 korona-
vírusos személyt egyáltalán be sem vittek a 
kórházakba.

Ludovic Orban miniszterelnök ennek 
kapcsán tegnap leszögezte: azok esetében, 
akik vagy a gyógyulás előtt elhagyták a 

kórházat, vagy be sem utalták őket, a tisz-
tiorvosi szolgálat elrendeli majd a kötelező 
házi karantént, vagy indokolt esetben a 
kórházba szállítást. A tegnaptól hatályba 
lépett jogszabály értelmében legtöbb két 
napra lehet megfi gyelés céljából kórház-
ba szállítani egy fertőzöttet, ezt követően, 
ha tünetmentes, hazaengedhető 14 napos 
házi karanténba.

Ha sok a fertőzött,
jöhet az egészségügyi zárlat
Egyébként Nelu Tătaru egészségügyi mi-
niszter a törvény kapcsán arról beszélt: ha 
egy adott területen egy bizonyos szint fölé 
nő az ezer főre eső koronavírus-fertőzöttek 

száma, akkor elrendelhető a helyi karan-
tén. A tárcavezető hétfőn este a Digi 24 hír-
televízióban elmondta: ha ezer főre három 
fertőzés esik, karantén alá helyezhető az 
érintett zóna, lakónegyed vagy település. 
Azt is elmondta, jelen állás szerint semmi 
sem indokolja a szeptember 27-ére kiírt 
önkormányzati választások elhalasztását. 
Hozzátette, fontolgatják, hogy kétnapos-
ra növeljék a megmérettetés időtartamát, 
hogy ne alakuljon ki tömeg a szavazókö-
rökben.

Bíznak az új törvényben
A helyi karantén kapcsán Ludovic Orban 
miniszterelnök ugyancsak hétfő este arról 
beszélt: bár a kormány nem akar megszo-
rításokat bevezetni, ha a napi új esetszám 
eléri az 1000–1200-as szintet, újabb korlá-
tozásokra kényszerülhetnek ott, ahol epi-
demiológiai veszély alakult ki, vagyis helyi 
szintű karantént vezethetnek be. Emellett 
azon cégek működését is felfüggeszthetik, 
ahol gócpont alakult ki.

Nelu Tătaru egyébként azt mondta: a 
várakozások szerint el is érik a napi ezres 
esetszámot, azonban azzal, hogy tegnap 
hatályba lépett a karanténtörvény, most 
már ismét megvannak a törvényes eszkö-
zök a fertőzöttek elkülönítésére, így sikerül 
visszaszorítani a fertőzés terjedését.

 » HÍROSSZEFOGLALÓ

Négynaposra bővült, maratoni tárgya-
lások után tegnapra virradóra sikerült 

megállapodásra jutniuk az Európai Unió 
tagállami vezetőinek a következő, 2021 és 
2027 közötti hétéves időszakra szóló költ-
ségvetésről és a járvány utáni gazdasági és 
társadalmi helyreállításra vonatkozó össze-
gekről. Románia a tanácskozásokon közel 
80 milliárd eurót alkudott ki. A tárgyalások 
sikerét Charles Michel, az Európai Tanács 
elnöke jelentette be tegnap hajnalban Twit-
ter-üzenetben. Az elnök kiemelte, hogy 
„első alkalommal van egyértelmű kapocs 
a pénzügyi források és a jogállamisággal 
kapcsolatos feltételek között, mivel a csú-
cson kiderült, hogy a tagállamok többsége 
ragaszkodik ehhez”. Ursula von der Leyen, 
az Európai Bizottság elnöke elmondta, hogy 
az Unió bebizonyította: képes időben, haté-
konyan cselekedni, és a végső megállapodás 

megérte a több mint 90 órányi nehéz tárgya-
lást. Emmanuel Macron francia elnök tör-
ténelminek nevezte az egyezséget, amelyet 
nehéz tanácskozások után sikerült elérnie 
a tagállami vezetőknek. „A megállapodás-
nak köszönhetően az Unió közösen vesz fel 
kölcsönt, és közösen hajtja végre a helyreál-
lítási tervet” – mondta. Angela Merkel német 
kancellár a francia elnökkel közösen tartott 
sajtótájékoztatón elmondta, hogy „nem volt 
könnyű a sok különböző álláspontot össze-
hangolni, de a lényeg hogy sikerült”.

A 2021–2027 közötti EU-s költségvetés ke-
retösszege – Michel korábbi javaslatával 
megegyezően – 1074 milliárd euró maradt 
2018-as árak mellett, a 750 milliárd eurós 
helyreállítási csomag szerkezetén és a kiadá-
si célokhoz rendelt keretösszegeken jelen-
tősen változtattak. Az alku értelmében a 750 
milliárd euróból nem 500 milliárd, hanem 
390 milliárd eurót folyósítanak vissza nem 
térítendő támogatások formájában az uniós 

gazdaságok fellendítésére, 250 milliárd euró 
helyett pedig 360 milliárd eurót szánnak ked-
vezményes kamatozású hitelekre. A korona-
vírus-járvány okozta válság utáni gazdasági 
helyreállítást és az ellenállóképesség erősí-
tését segítő pénzügyi eszköz ke ret összegét 
560 milliárdról 672,5 milliárd euróra emelte 
az Európai Tanács, miközben a vidékfejlesz-
tési támogatásokra korában szánt 15 milliárd 
eurót a felére, az egészségügyre szánt keretet 
pedig nullára csökkentette.

Klaus Iohannis román államfő tegnap 
reggel bejelentette: közel 80 milliárd eurót 
sikerült kialkudni Románia számára a hely-
reállítási alapból. „Íme, rendkívül bonyolult 
tárgyalások után, négy nap és négy éjszaka 
után tekintélyes összeget, 79,9 milliárd Eurót 
sikerült megszereznünk Románia számára 
az európai projektekre” – közölte. Az elnök 
szerint az összeget infrastruktúra-fejlesztés-
re, iskolák és kórházak építésére, valamint a 
nagy állami rendszerek korszerűsítésére for-
dítják. Az államfő szépnek nevezte az ered-

ményt, és úgy vélte, a tegnapi nap fontos az 
európai projekt számára.

Magyarországnak és Lengyelországnak 
nemcsak komoly pénzösszegeket sikerült 
szereznie, hanem megvédte nemzeti büsz-
keségét az európai uniós csúcson – mondta 
Orbán Viktor magyar miniszterelnök a tár-
gyalások után. A Lengyelország brüsszeli 
uniós nagykövetségén Mateusz Morawiecki 
lengyel miniszterelnökkel tartott sajtótájé-
koztatóján a kormányfő azt mondta, a két or-
szágnak sikerült egyértelművé tennie: azok 
részéről, akik örökölték a jogállamiságot, 
elfogadhatatlan, hogy kioktassák és kriti-
zálják azokat a szabadságharcos népeket, 
amelyek nagyon nehéz időket éltek meg, és 
sokat tettek a kommunista rezsim ellen. Or-
bán Viktor közölte: minden kísérletet, amely 
össze kívánt volna kapcsolni két rendkívül 
fontos kérdést, az uniós pénzeket és a jogál-
lamiságot, sikerrel visszautasítottak, és ezzel 
összefüggésben egy teljesen új mechaniz-
mus létrehozását szorgalmazták. 

Sikeres EU-csúcs: közel 80 milliárd eurót kap Románia




