SMETIA EUROPEANA – Laura Kovesi a incasat deja prima lovitura de la Bruxelles. Kovesi a fost surclasata
detasat in lupta pentru sefia Parchetului European de candidatul francez. Ambasadorii statelor membre UE
i-au acordat fostei sefe DNA 29 de voturi, la egalitate cu candidatul german, in timp ce procurorul francez a
strans 50 de optiuni. Se dezumfla isteria triumfalista a propagandei, care deja o proclama cu surle si tobe pe
Nefertiti drept sefa Parchetului European
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Dupa esecurile pe banda rulanta din Romania legate de
dosarul penal in care este suspecta (unde i-au fost refuzate cererile de recuzare a procurorilor care o ancheteaza),
fosta sefa DNA Laura Kovesi (foto 1 centru) a incasat acum o lovitura si de la Bruxelles, in contextul in care
Luluta se da peste cap sa prinda postul de procuror sef european.

Dupa esecurile pe banda rulanta din Romania legate de
dosarul penal in care este suspecta (unde i-au fost refuzate cererile de recuzare a procurorilor care o ancheteaza),
fosta sefa DNA Laura Kovesi (foto 1 centru) a incasat acum o lovitura si de la Bruxelles, in contextul in care
Luluta se da peste cap sa prinda postul de procuror sef european.
Nu mai devreme de miercuri, 20 februarie 2019, Comitetul Reprezentantilor Permanenti ai guvernelor
statelor membre pe langa Uniunea Europeana (COREPER) II – compus din ambasadorii la UE ai statelor
membre – a zdrobit fanteziile de putere ale Laurei Kovesi. Mai exact, conform unei informatii prezentate de
jurnalista Sabina Iosub de la Antena 3, membrii COREPER II au acordat numai 29 de voturi pentru candidata
romanca, la fel precum competitorului din partea Germaniei (Andreas Ritter), in timp ce pe primul loc s-a
clasat concurentul Frantei (Jean-Francois Bohnert), cu 50 de voturi.

Precizam ca exista doua astfel de organisme, COREPER I fiind format din reprezentantii permanenti adjuncti pe
langa UE.
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Procedura pentru alegerea sefului Parchetului European a inceput cu 24 de candidati, dintre care o comisie de
selectie a selectat o lista scurta formata din 3 nume (Kovesi, Bohnert si Ritter – in aceasta ordine). Dupa votul de
miercuri, 20 februarie 2019 din cadrul COREPER II, urmeaza audierea celor 3 candidati in Comisia LIBE (Libertati
Civile, Justitie si Afaceri Interne) din Parlamentul European, pe data de 26 februarie, iar o zi mai tarziu este
programat votul final, din plenul Parlamentului European.

Dezumflarea propagandei kovesiste
Tinem sa remarcam faptul ca votul COREPER II de miercuri, 20 februarie 2019, vine ca o palma zdravana nu doar
pentru Kovesi, ci si pentru propaganda acesteia, care in ultima luna a rostogolit cu disperare, in special pe
Facebook, numeroase minciuni cum ca Luluta ar fi castigat deja conducerea Parchetului European (EPPO). Acum
ramane doar ca Romania sa faca un exercitiu de demnitate si sa-si impuna punctul de vedere atat in votul din
Comisia LIBE, cat mai ales in cel din plenul Parlamentului European. Aceasta cu atat mai mult cu cat presedintele
Comisiei LIBE, eurodeputatul britanic Claude Moraes (foto 2), a dovedit in repetate randuri ca rezoneaza la
relatarile legate de abuzurile comise in Romania ultimilor ani, abuzuri de care DNA-ul Laurei Kovesi nu este deloc
strain.
Oricum, in acest moment votul din cadrul COREPER II poate fi schimbat, iar Kovesi sa reuseasca sa il
depaseasca pe procurorul francez.
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