
Bizonytalan a kimenetele an-
nak a Románia és Bulgária bel-
ső határellenőrzéstől mentes 
schengeni övezethez való csat-
lakozásáról folytatandó vitának, 
amelyre ma kerül sor Brüsszel-
ben. Hollandia és Finnország el-
lenzi a belépés engedélyezését, 
a román parlament alsó és fel-
ső háza is az egyes tagállamok 
csatlakozást megakadályozó 
tevékenységét elítélő nyilatko-
zatot fogadott el tegnap. Ez a 
mai igazságügyi és belügymi-
nisztériumi tanácskozáson a hi-
vatalos román álláspontot fogja 
képviselni.

Hírösszefoglaló

Fontos előrelépés történt eb-
ben a kérdésben a mostani 
lengyelt megelőző magyar 

EU-elnökség alatt ez év első felé-
ben: az uniós szakértők helyszíni 
ellenőrzései nyomán a 27-ek bel-
ügyminiszterei egybehangzóan 
megállapították, hogy technikai 
értelemben mindkét ország felké-
szült a schengeni rendszerhez való 
csatlakozásra. Korábban Bulgária le 
volt maradva, nem építette ki elég 
biztonságosan törökországi határá-
nak védelmét. Ez Románia ügyét is 
hátráltatta, mert mindenki abból in-
dult ki, hogy a két országot egyszer-
re veszik fel a schengeni övezetbe 
– vagyis értelemszerűen a román–
bolgár határon nem épült ki olyan 
határvédelmi rendszer, amilyenre 
a schengeni övezet külső határán 
van szükség. Pintér Sándor magyar 
belügyminiszter azzal zárta az ő 
elnökletével tartott utolsó, júniusi 
EU-belügyminiszteri tanácskozást, 
hogy a román és a bolgár Schengen-
csatlakozás kérdésére a miniszterek 
szeptemberben visszatérnek.

A két ország technikai felké-
szültsége ugyanis szemmel látha-
tóan nem elégít ki mindenkit: a 
korábbi hónapokban több nyu-
gat-európai ország adott hangot 
azon véleményének, hogy a ro-
mániai és bulgáriai korrupció, 
illetve szervezett bűnözés elter-
jedtsége miatt a határvédelmi 
rendszer kiépítettsége ellenére 
sem szabad e két országot been-
gedni a schengeni övezetbe. A 
magyar elnökség alatt a német 
és a francia belügyminiszter 
közös levélben fejezte ki ilyen 
értelmű bizalmatlanságát, de el-
lenezték a Schengen-bővítést a 
hollandok is. Már Pintér Sándor 
is utalt júniusban olyan kompro-
misszumos lehetőségre, hogy a 
könnyebben ellenőrizhető vízi, 
illetve légi utasok esetében idén 
ősszel, a szárazföldi határátke-
lőhelyeken azonban csak jövőre 
töröljék el az ellenőrzést.

A lengyel elnökség most egy 
lépést hátralépett ehhez képest, 
amikor olyan javaslatot terjesztett 
elő, hogy a vízi és a légi közleke-

désben ugyan még most ősszel tö-
röljék el az ellenőrzést, a szárazföl-
di határok esetében azonban csak 
jövőre döntsenek, tehát most még 
azt se mondják ki, hogy 2012-ben 
zöld fényt kap a két ország.

Hollandiának azonban az 
eddigi hivatalos megnyilatko-
zások szerint ez sem lenne el-
fogadható, a hollandok nyilvá-
nosan ellenzik a „megosztott 
Schengen-bővítés” gondolatát is. 
Úgy hallani, hogy a franciáknak 
és a németeknek sem könnyű az 
állásfoglalás, a finnek csatlakoz-
tak a hollandokhoz, és ellenzik. 
A lengyel elnökség diplomatái 
azonban egyelőre igyekeznek a 
helyzetet derűlátó módon érté-
kelni: azt hangsúlyozzák, hogy 
egyelőre egyetlen tagország sem 
kezdeményezte a román és bol-
gár Schengen-csatlakozási pont 
levételét a miniszteri tanácskozás 
napirendjéről. Ezen a tanácsko-
záson azonban a tagállamok kép-
viselőinek egyöntetű döntésére 
van szükség, hogy a csatlakozás 
lehetővé váljon.

Nyilatkozatot fogadott el a parlament: nehezményezik „egyes országok ellenkezését”
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Hirdetések

Ján Slota, az ellenzéki Szlovák 
Nemzeti Párt (SNS) elnöke teg-
nap felszólította a szlovák pár-
tokat, hogy szakítsák meg kap-
csolataikat a szlovákiai magyar 
pártokkal.

A szélsőségesen nacionalista 
politikus szerint „a Magyar 
Koalíció Pártjának (MKP) 

és a Hídnak a képviselői a magyar 
kormány és parlament ötödik had-
oszlopa Szlovákiában”. A szlovák 
politikai pártoknak ezt a „kemény 
irredentizmust és Nagy-Magyaror-
szág híveit” el kell utasítaniuk. Slota 
szerint mindezt Berényi Józsefnek, 
az MKP elnökének a viselkedése 
bizonyítja. A politikus kifogásolja, 
hogy Berényi az Európai Parla-
mentben bírálta a szlovák kormány 
kisebbségi politikáját, illetve hogy 
Balogh Csaba új pozsonyi magyar 
nagykövetet tájékoztatta a szlová-
kiai belpolitikai fejleményekről. 
„Felszólítom ezért az összes szlo-

vák politikai pártot, hogy szakítsák 
meg mindenféle megállapodásukat, 
párbeszédüket és kapcsolataikat a 
veszélyes szlovákiai magyar pártok-
kal, amelyek felforgatják államisá-
gunkat” – áll Slota felhívásában. 
„Határozottam kérem elsősorban 
az Irány-Szociáldemokrácia (Smer) 
pártot, amely az utóbbi időben szí-
vesen tetszeleg minden nemzeti és 

hazafias dolog képviselőjének sze-
repében, hogy hagyjon fel a szlová-
kiai magyar politikai szubjektumok 
képviselőivel való kollaborációval. 
Ennek a kollaborációnak és az átla-
gon felüli együttműködésnek a bi-
zonyítéka például Kelet-Szlovákia, 
ahol nyílt koalícióban dolgoznak 
ezek a pártok” – fejtette ki az SNS 
elnöke.

RomáNia ScHENgENi cSatlakozáSáRól taNácSkozNak

Nem lesz meg az egyöntetűség

„El kEll utaSítaNi a kEméNy iRREdENtizmuSt”

Slota a magyar pártok ellen uszít

Sólyom lászlót is támadta 

Slota egy másik tegnapi nyilatkozatában élesen bírálta Sólyom László 
volt köztársasági elnököt, hogy a hétvégén megkoszorúzta Esterházy 
János volt szlovákiai magyar politikus kassai mellszobrát. A hivatalos 
szlovák álláspont szerint Esterházy háborús bűnös. „Az SNS már ak-
kor is élesen tiltakozott, amikor ez a háborús bűnös (Esterházy) mell-
szobrot kapott Kassán. Arra azonban nem számítottunk, hogy a ma-
gyar politikai elit kirándulásokat tesz a mellszoborhoz, és ott térden 
állva fog kúszni” – jelentette ki a politikus. Úgy vélekedett, hogy „a 
magyar politikusok nem képviselni vagy együttműködni járnak Szlo-
vákiába, segíteni pedig már egyáltalán nem, hanem csak provokálni és 
abban versenyezni, hogy ki sérti meg jobban szuverén államunkat”.


