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Gulyás: Kövesi alkalmatlan
a feladata ellátására
A román Laura Codruța Kövesi alkal-
matlan az Európai Ügyészség vezeté-
sére, mivel romániai korrupcióellenes 
főügyészként koncepciós eljárásokat 
folytatott – jelentette ki csütörtökön Gu-
lyás Gergely, a budapesti Miniszterelnök-
séget vezető miniszter annak kapcsán, 
Magyarország miért nem csatlakozott 
az uniós vádhatósághoz. Az Európai 
Ügyészség elindulásával kapcsolatban je-
lezte: Magyarország – Lengyelországgal, 
Dániával, Írországgal és Svédországgal 
együtt – nem csatlakozott a szervezethez.      
Ennek egyik oka, hogy az integrációnak 
vannak olyan területei, ahol a további 
együttműködés egyértelműen sérti a 
tagállami szuverenitást – húzta alá. A 
miniszter Kövesit alkalmatlannak ne-
vezte a posztra, és úgy vélte: kinevezése 
önmagában cáfolja a szervezet hatékony-
ságát, ugyanis korábban Romániában 
„koncepciós eljárást folytatott” magyar 
politikusok ellen, és büntetőeljárás is 
indult ellene.

Nem évül el az emberkereskedelem
és a szexuális agresszió
Döntéshozó kamaraként megszavaz-
ta csütörtökön a képviselőház azt a 
törvénytervezetet, amely az el nem évülő 
bűncselekmények közé sorolja többek 
között az emberkereskedelmet, a szexu-
ális agressziót és a kiskorúak kínzását.  
A képviselők 293 támogató szavazattal 
fogadták el a javaslatot. A büntető 
törvénykönyvet módosító és kiegészítő 
tervezet értelmében el nem évülő bűn-
cselekménynek számít a rabszolgaságra 
kényszerítés, az emberkereskedelem, a 
kiskorú sérelmére elkövetett emberkeres-
kedelem, a kerítés, a szexuális agresszió 
és a kínzás. Védtelen személyek kizsák-
mányolásával vagy a nemi szabadsággal 
és integritással kapcsolatos bűntett 
bejelentésének elmulasztása is bűncse-
lekménynek minősül, illetve az eddiginél 
szigorúbban büntetendő.

Az EU bírósága elutasította a 7. cikk
szerinti eljárás elleni magyar keresetet
Az Európai Unió luxemburgi székhelyű 
bírósága csütörtökön elutasította az 
Európai Parlament (EP) 7. cikke szerinti 
eljárás megindításáról szóló állásfogla-
lásával szemben benyújtott magyar ke-
resetet. Az EP 2018 szeptemberében nem 
kötelező érvényű állásfoglalást fogadott 
el – az úgynevezett Sargentini-jelentést 
–, amelyben azt javasolta, hogy a tagál-
lamokat tömörítő tanács az Európai Uni-
óról szóló szerződés 7. cikkének 1. pontja 
alapján állapítsa meg: Magyarországon 
fennáll az egyértelmű veszélye annak, 
hogy sérülnek az Európai Unió alapérté-
kei. Magyarország azzal vonta kétségbe 
az állásfoglalás érvényességét, hogy 
annak elfogadásakor a tartózkodásokat 
is fi gyelembe kellett volna venni a leadott 
szavazatok kétharmados többségének 
megállapításához.

Végéhez közeledik
Netanjahu 12 éves regnálása
A centrista Van Jövő (Jes Atíd) párt elnö-
kének, Jaír Lapidnak sikerült az új izraeli 
koalíciós kormány megalakítása, és erről 
még szerda éjjel tájékoztatta Reuven Riv-
lin államfőt. Bő két órával az éjféli határ-
idő lejárta előtt először Manszúr Abbász, 
az iszlám hagyományőrző Raam párt 
elnöke látta el szignójával pártjának meg-
állapodását a Lapid-Bennett kormánnyal, 
majd Gideon Szaár, az Új Remény nevű 
jobboldali párt vezetője is csatlakozott a 
többpárti egységkormányhoz.

Hosszabb ideig tarthatnak az esküvők és a keresztelők

Meghosszabbította a kormány csütörtöki ülésén azt az időtartamot, ameddig a lakodal-
mak és keresztelők tarthattak – jelentette be az ülést követően Florin Cîţu miniszterel-
nök. A kormányfő elmondta: a veszélyhelyzetről szóló kormányhatározatot módosítva 
úgy döntöttek, hogy ezek a családi rendezvények éjjel két óráig tarthatnak. Mint ismere-
tes, a rendkívüli jogrend idején minden vendéglátóhelynek éjfélkor kell zárnia.

Sok teszttel is 200 alatt a fertőzöttek száma Romániában

Közel 32 ezer koronavírustesztből is csupán kevesebb mint 200 lett pozitív 24 óra alatt 
a csütörtöki adatok szerint: 20 627 PCR- és 11 148 antigéntesztből 196 esetben mutatták 
ki a kórokozó jelenlétét, ami 0,62 százalékos arány. Az igazolt fertőzöttek száma ezzel 
1 078 338. A gyógyultak száma 387 fővel 1 041 256-ra nőtt. A kór szövődményeiben a 
jelentés szerint 84 fertőzött hunyt el, ám közülük csak 16 halt meg az előző 24 órában, 
a többiek a megelőző hónapokban haltak meg, de csak most erősítették meg, hogy 
haláluk a koronavírus-fertőzéshez köthető. Az elhunytak közül 78-an krónikus betegek 
voltak. Az összes elhunyt száma ezzel 30 499. A kórházakban 1929 fertőzöttet ápoltak, 
közülük 365-öt intenzív osztályon. Az aktív esetek száma 6583-ra csökkent – ez a szám 
múlt csütörtökön még 10 063 volt.

DIGITÁLISAN ÉS PAPÍRALAPON IS ELÉRHETŐ LESZ AZ UTAZÁST MEGKÖNNYÍTŐ DOKUMENTUM

Zöldigazolvány csak júliustól
Romániában július elsejétől válik 
elérhetővé az EU tagállamai közötti 
utazást megkönnyítő, védettséget 
igazoló zöldigazolvány – közölték a 
bukaresti illetékesek.

 » BALOGH LEVENTE

J úlius elsejétől válik elérhetővé Romá-
niában az Európai Unió tagállamai 
közötti utazásokhoz szükséges utazá-

si igazolvány – jelentette be csütörtökön 

Andrei Baciu egészségügyi államtitkár, 
a koronavírus elleni oltási kampány he-
lyettes koordinátora. Mint kifejtette, bár 
hét tagállam már alkalmazza, az EU-ban 

hivatalosan elsejétől vezetik be az utazást 
megkönnyítő úgynevezett zöldigazol-
ványt. Romániában jelenleg a felkészülés 
zajlik, és ettől az időponttól itt is elérhe-
tővé válik a dokumentum. Az igazolvány 
a Különleges Távközlési Szolgálat (STS) 
által kifejlesztett internetes portálról lesz 
majd letölthető, amelyen a jogosultaknak 
létre kell majd hozniuk egy fi ókot, majd 
e-mail ben kapnak egy linket, ahonnan 
letölthetik az igazolványt. Ez digitális és 
papíralapon is érvényes lesz, valódiságát 
egy QR-kód szavatolja majd, a határátke-
léskor ezt olvassák majd le. Az igazolásra 
azok jogosultak, akik beoltatták magukat 
a koronavírus elleni vakcinával, akik át-
estek a betegségen, vagy akik érvényes 
PCR-teszttel rendelkeznek.
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Országúti dühöngés. Lasca a felfüggesztett börtön mellett közmunkát is köteles végezni

 » B. L.

Jogerősen elítélték a tavaly decembe-
ri választáson a szélsőséges Románok 

Egyesüléséért Szövetség (AUR) színeiben 
Nagyváradon nagy meglepetésre képvi-
selői mandátumot szerző, azóta független 
képviselőként tevékenykedő Mihai Lascát: 
a nagyváradi ítélőtábla szerdán két év fel-
függesztett szabadságvesztést és 120 nap 
közmunkát rótt ki rá, miután bizonyított-
nak találta, hogy 2019 nyarán a forgalom-
ban beállt egy autós elé, és megverte. 

A táblabíróság ezzel helybenhagyta a 
nagyváradi törvényszék tavaly novembe-
ri alapfokú ítéletét. Ennek nyomán Lascát 
négy év próbaidőre bocsátották, ezen idő-
szak alatt értesítenie kell a hatóságokat, ha 
lakhelyet változtat, illetve ha öt napnál hosz-
szabb időre eltávozik otthonról. A közmun-
kát a nagyváradi önkormányzat vagy a Bihar 
megyei önkormányzat szociális és gyermek-
védelmi osztálya által kijelölt programban 
kell elvégeznie. Lasca a vádirat szerint két 
évvel ezelőtt Nagyvárad Nagyszalonta felőli 
kijáratánál, a repülőtér közelében autózott, 
amikor egyszer csak leszorított egy másik 
autót, feltépte az ajtaját, beszállt, és súlyo-
san bántalmazta annak vezetőjét, 20 napon 
túl gyógyuló sérüléseket okozva neki. Az 

incidenst egy másik autós lefi lmezte, a fel-
vételt a bíróságon bizonyítékként használták 
fel. Lasca azzal védekezett, hogy azért tett 
így, mert a másik autós szembehajtva vele 
obszcén kézjellel „üdvözölte”. Korábban 
olyan hírek is napvilágot láttak, hogy Lasca 
azért volt dühös a férfi re, mert az összejött a 
volt élettársával.

Mint arról beszámoltunk, Lascát egy másik 
botrányhős politikussal, Diana Şoşoacával 
együtt még februárban zárták ki az AUR-ból. 
A 40 éves Lasca ellen, akinek egyébként őr-

ző-védő szolgálata van, korábban bűnszer-
vezet létrehozása miatt is vádat emeltek, a 
gyanú szerint ugyanis embercsempészként 
tevékenykedett: tevékenysége célja ázsiai és 
afrikai migránsok Magyarországra való jutta-
tása volt. Az ügyészek ennek kapcsán bank-
kártya-klónozással is meggyanúsították, erre 
azonban nem találtak elegendő bizonyítékot. 
A párt azért zárta ki, mert mindezt – a bán-
talmazási ügyben született alapfokú ítélettel 
együtt – eltitkolta előlük, és csupán a sajtó 
leleplezései nyomán derült rájuk fény. 
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Az Európai Bizottság (EB) felszólította az 
Európai Tanácsot, hogy a lehető leg-

rövidebb időn belül hagyja jóvá Románia, 
Bulgária és Horvátország csatlakozását a 
belső határellenőrzés nélküli schengeni öve-
zethez. Ez az EB új Schengen-stratégiájában 
szerepel. A szerda este ismertetett célkitűzés 
értelmében a schengeni övezet jövőjét az je-
lenti, ha kiterjesztik azon uniós tagállamok-
ra is, amelyek még nem a részei, mivel ez 
részükről jogos elvárás, a közösség részéről 
pedig kötelezettség ezen országokkal szem-

ben, hiszen az általuk végrehajtott reformok 
nyomán méltónak bizonyultak a csatlako-
zásra. „Bulgária és Románia esetében már 
2010-ben és 2011-ben megállapították, hogy 
teljesítették a feltételeket. Horvátország ese-
tében a bizottság 2019 októberében erősítette 
meg, hogy teljes mértékben teljesítette a fel-
tételeket” – áll a közleményben. 

Az EB értékelése szerint emellett Ciprus is 
csatlakozhat, amint teljesítette a szükséges 
feltételeket. Az EB európai életmódért felelős 
alelnöke, Margarítisz Szkínász leszögezte: a 
schengeni övezet nem teljes az összes uniós 
tagállam nélkül.

Mint ismert, Románia és Bulgária eseté-
ben az EB és az Európai Parlament is több 
ízben megállapította, hogy teljesítette a csat-
lakozási feltételeket – ez jórészt a határőrizet 
ellenőrzése megerősítését jelenti a leendő 
külső uniós határokon –, ám a tagállamok 
állam- és kormányfőit tömörítő Európai Ta-
nácsban számos nyugat-európai tagállam 
– köztük Franciaország, Hollandia, Finnor-
szág – több ízben is megvétózta a felvételü-
ket, arra hivatkozva, hogy a korrupció elleni 
küzdelem nem elég hatékony. Ez ugyanak-
kor hivatalosan nem része a csatlakozási 
feltételeknek.

Jogerősen elítélték az AUR-ból kizárt képviselőt

EB: Romániát fel kell venni a schengeni övezetbe




