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Pénzszagra 
gyülekeznek

Mielőtt bármilyen elemzésszerű jósolgatásba kez-
denénk a nemzeti liberálisok és szociáldemokraták 
nagykoalíciós kormányával kapcsolatban, érdemes 
fi gyelembe venni azt, hogy ami az utóbbi hetekben, 
hónapokban történt a bukaresti politikában, az szem-
bemegy minden észérvvel, így az események logikus 
keretekben történő értelmezése lehetetlen. Most épp 
gőzerővel zajlanak a tárgyalások a két nagy párt, illetve 
az RMDSZ között az új kabinetről, de ez tulajdonkép-
pen semmit nem jelent. Azt sem lehet kizárni, hogy a 
PNL, és a golfütős antistratéga, Klaus Iohannis még 
mindig csak időhúzásra játszik, így elmarad a végső 
összeborulás.

Mindenesetre egy RMDSZ-szel kiegészülő PNL–
PSD-koalíciónak tán sosem volt akkora esélye, mint 
most. Hogy ez a szavazók arcul köpése és a képmuta-
tás netovábbja? Előbbire igen, utóbbira nem a válasz. 
Képmutatás ugyanis korábban történt. Akkor, amikor 
a PNL politikusai, élükön a szász román államfővel 
hisztériás rohamokkal reagáltak a PSD minden kor-
mányzati lépésére, a jogállam hamis védelmét hir-
dették, vörös pestiseztek. Tették mindezt az USR ak-
kori naiv, radikális, csillogó szemű szavazótáborának 
megszerzése céljából.

Bármit is nyilatkozzanak politikusaik, a PNL és a 
PSD két ideológiamentes formáció. Nincs közük jobb- 
és baloldalisághoz, konzervativizmushoz, keresz-
ténydemokráciáshoz, liberalizmushoz vagy szociál-
demokráciához. A legtökéletesebb átfedést közöttük 
Traian Băsescu egykori pártja, a PNL-be olvadó, s az-
tán ott tovább élő demokrata-liberális tábor képezi, 
amely ugye, a PSD-ből kiváló Demokrata Párt örökö-
se. Kizárólag a szavazóknak, illetve a külföldnek szóló 
témák természetesen bármikor látványos viták tárgyát 
képezhetik. Ilyen volt például nem is olyan régen az 
európaiság kérdése. A PNL azzal jajveszékelt, hogy 
a PSD az ország kivezetését tervezi az Európai Uni-
óból, a játékba Brüsszel is beszállt egy kicsit, amire 
már a mélyállam igazságszolgáltatós, titkosszolgála-
tos szekciója is lépett, s Liviu Dragneát eltávolították 
a színről, kezelhetőbbé, kényelmesebb potenciális 
partnerekké téve ezáltal az EU elhagyását amúgy egy 
pillanatig sem tervező szociáldemokratákat. Ez volt a 
csúcsra járatott képmutatás időszaka. Most a helyre-
állítási alapokból érkezhető pénz szagára gyülekező 
csapatok őszinte sorakozóját látjuk.

Közben zajlott és zajlik az USR „betörése”. A kormány-
koalíción belül ez nem ment a tervek szerint, aminek oka 
elsősorban a közepesen teljesítő USR-es miniszterek 
kiszámíthatatlansága volt. Kissé elkésetten jött a váltás 
Dacian Cioloșsal, aki megnyilatkozásai ellenére már ha-
sonló kotta szerint játszik, mint a „rendszer” főszereplői. 
Vatrás múltja nem gátolja abban, hogy most épp nagyon 
európai ellenzékit játsszon, de ővele egy-két éven belül 
akár jól beilleszthető puzzle-darabbá, azaz koalícióké-
pessé is fi nomulhat az USR.

Ahogyan a PNL és PSD közötti, az RMDSZ-szel kiegé-
szülő koalíció megkötése sem biztos, úgy az esetleges 
intézményesített hárompárti kormányzás stabilitásá-
ra sincs garancia. A politikusi réteg középszerűsége, 
az államfő által az utóbbi hónapok folyamán bemu-
tatott politikai analfabetizmusa mellett nincs az a 
széles parlamenti többség, amely ne omolhatna ösz-
sze pillanatok alatt valamiféle öncélú érdekhez való 
kisstílű ragaszkodás miatt.

VEZÉRCIKK

Ismét veszített Románia a nemzeti 
régiós európai polgári kezdemé-
nyezés elleni „hadjáratában”. 
Izsák Balázs SZNT-elnök szerint 
az a nagy kérdés, hogy végre ta-
nul-e valamit a román politikai 
osztály az Európai Unió luxem-
bourgi törvényszékének ítéletéből. 
A kezdeményezést „a legmegfele-
lőbb pillanatban” nyújtanák be az 
uniós döntéshozók elé.

» BÍRÓ BLANKA

R ománia elveszítette a nemzeti 
régiós aláírásgyűjtés megakadá-
lyozására irányuló pert Luxem-

bourgban – jelentette be tegnapi sepsi-
szentgyörgyi sajtótájékoztatóján Izsák 
Balázs, a Székely Nemzeti Tanács 
(SZNT) elnöke. A bukaresti hatóságok 
az Európai Bizottság (EB) ellen emel-
tek panaszt, kifogásolva a nemzeti 
régiókról indított európai polgári kez-
deményezés nyilvántartásba vételét. 
Az Európai Unió luxembourgi törvény-
széke által tegnap kimondott ítéletet 
az intézmény honlapján ismertették: 
a törvényszék elutasította Románia ke-
resetét. A bírói testület megállapította: 
az EB csak akkor tagadhatja meg egy 
európai polgári kezdeményezés nyil-
vántartásba vételét, ha arra a követ-
keztetésre jut, hogy teljesen kizárható 
a kezdeményezés nyomán olyan ja-
vaslat benyújtása, mely az uniós szer-
ződések végrehajtásához kapcsolódó 
jogi aktusra irányul. Az első fokon 
kimondott ítélet ellen a közléstől szá-
mított két hónap és tíz napon belül le-
het kizárólag jogkérdésekre vonatkozó 
fellebbezést benyújtani a bírósághoz.

Izsák Balázs: Románia 
eltitkolja a vereségeket
Izsák Balázs felidézte, Románia 2019. 
július 8-án – tehát két hónappal a 
nemzeti régiókért indított polgári kez-
deményezés aláírásgyűjtésének meg-
kezdése után – bepanaszolta az Euró-
pai Bizottságot az Unió törvényszékén, 
kérve a nyilvántartásba vételről szóló 
határozat megsemmisítését. Ezt a pert 
elveszítette, ám ha megnyeri, az SZNT 
sikeres polgári kezdeményezése alól 
„húzta volna ki a szőnyeget” – mondta 
Izsák Balázs. Kérdésünkre kifejtette, 
az ország fi zeti a perköltséget, ám a 
veszteségnek leginkább erkölcsi kö-
vetkezménye van. A polgári kezdemé-
nyezésekkel kapcsolatban ez a Romá-
niából indult negyedik per, amelyet az 
ország vesztes félként zár le. Két per-

ben az Európai Bizottság melletti be-
avatkozóként volt pervesztes, kettőben 
pedig felperesként. Az SZNT vezetője 
úgy fogalmazott, Románia eltitkolta a 
közvélemény előtt a vesztes pereket, 
holott az állampolgároknak joguk van 
tudni, mire tékozolja az állam az adó-
lejeiket, miközben az ország súlyos 
válságokkal küzd. „A mi számunkra a 
kérdés, hogy ebből tanulnak-e valamit 
Románia kormányai és a román politi-
kai osztály. Tanulnak-e valamit abból, 
hogy a presztízsveszteséggel Románia 
külpolitikai tekintélyét rombolják, és 
felébred-e bennük a szándék, hogy 
kilábaljanak a folyamatos válságból?” 
– tette fel a kérdést az SZNT elnöke. 
Egyébként az ítélet egy 26 oldalas do-
kumentum, amelyet elemezni fognak, 
és a jövőben felhasználják a törvény-
szék álláspontját a kezdeményezés 
védelmében.

A Székely Nemzeti Tanács célkitűzé-
se Székelyföld területi autonómiájának 
elérése alkotmányos eszközökkel, pár-
beszéd útján. A polgári kezdeménye-
zés a nemzeti régiók gazdasági eman-
cipációját szolgálná, ez Székelyföld 
esetében szintén az autonómia felé ve-
zet – fejtette ki Izsák Balázs. Hangsú-
lyozta: a kezdeményezést másfél millió 
európai polgár támogatja, kínálatuk 
Románia, Spanyolország, Olaszország 
és más államok, de az Európai Unió 
felé is: konfrontáció helyett válasszuk 
a fejlesztés, az építés útját. Ennek a 
megértését gátolja nem csak a többsé-
gi nacionalizmus, hanem a „globaliz-
must támogató progresszív ideológia”, 
amely tehetetlenségre kárhoztatja, s a 
válságok megoldására képtelenné te-
szi az Európai Bizottságot.

Megtalálnák a benyújtás 
legmegfelelőbb pillanatát
Október 16-án lejárt a három hónapos 
határidő, amíg a tagállamoknak be 
kell küldeniük a polgári kezdeménye-
zést támogató aláírásokat ellenőrző 
határozatokat. Az Európai Bizottság 

ez alkalommal próbál ki egy új progra-
mot, ami késleltette a folyamatot, ám 
Izsák Balázs levélben fogja megsürget-
ni a késlekedő Dánia, Ciprus és Horvát-
ország hatóságait, valamint az EB-t. A 
román belügyminisztérium értesítette 
az SZNT-t az ellenőrzés eredményéről, 
várják, hogy a határozatot feltöltsék 
az EB oldalára. Ha az aláírásokat elfo-
gadják, a kezdeményezők döntik el, 
mikor nyújtják be a dokumentumot, 
ám azelőtt kidolgoznak egy törvény-
tervezetet. „Megtaláljuk a legmegfele-
lőbb pillanatot, amikor a legnagyobb 
eséllyel nyújtjuk be a kezdeményezést” 
– mondta újságírói kérdésre Izsák Ba-
lázs. A legkevesebb, amivel megeléged-
nének, hogy az Unió határozza meg és 
ismerje el a nemzeti régiókat, azok vál-
janak a közösségi jog alanyává. Ha az 
EB úgy dönt, nem kezdeményez uniós 
jogszabályt a beterjesztés nyomán, a 
szervezők élnek a jogorvoslat lehetősé-
gével, és bírósághoz fordulnak. Ugyan-
akkor párhuzamosan építik az európai 
szintű szervezetet, a nemzeti régiók 
közösségét, felhasználva az aláírás-
gyűjtés során kialakult kapcsolatrend-
szert, az erkölcsi tőkét, amelyet az 1,5 
millió kézjegy jelent.

Mint ismeretes, míg az Európai 
Unió Törvényszéke elbírálta Románia 
keresetét, a polgári kezdeményezést 
elindító Székely Nemzeti Tanács és 
partnerei teljesítették a kezdeménye-
zés érvényességi feltételeit. Több mint 
1,4 millió támogató aláírást gyűjtöttek 
össze, és a megkövetelt hét helyett 11 
országban gyűjtöttek a küszöbértéknél 
több aláírást. Eddig hét ország illeté-
kes hatóságai igazolták hivatalosan is 
a küszöbérték túllépését, ez pedig az 
aláírásgyűjtés érvényességét jelzi. A 
nemzeti régiókért elindított európai 
polgári kezdeményezés lényege, hogy 
az EU tagállamai a gazdasági lemara-
dás megszüntetését szolgáló kohéziós 
források elosztásánál legyenek tekin-
tettel a régiók nemzeti, kulturális jel-
legzetességeire is.

NEMZETI RÉGIÓK: BUKAREST NEM TUDTA „KIHÚZNI A SZŐNYEGET” AZ SZNT ALÓL

Románia ismét pert veszített

FO
TÓ

: 
HA

ÁZ
 V

IN
CE

/A
RC

HÍ
V

 Izsák Balázs: cél a nemzeti régiók gazdasági emancipációja
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