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A

Székely

Nemzeti

kezdeményezését,

Tanács

2013-ban

amelynek

célja,

indította

hogy

az

el

európai

Európai

Unió

polgári
kohéziós

politikájában kiemelt figyelemmel kezelje azokat a földrajzi területeket,
amelyeket

nemzeti,

etnikai,

kulturális,

vallási,

nyelvi

sajátosságok

különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól.

Ahogyan azt a kezdeményezés honlapján is olvashatjuk „a fentiekben jelzett
régiók, köztük a közigazgatási hatáskörökkel nem rendelkező földrajzi körzetek
lemaradását úgy kell megelőzni, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió
feltételeit fenntartani, hogy közben sajátosságaik ne változzanak meg. Ehhez
biztosítani kell számukra a hozzáférés esélyegyenlőségét a strukturális
alapokhoz, minden más EU alaphoz, forráshoz, programhoz, meg kell teremteni
a

garanciákat

sajátosságaik

fenntartásához,

a

megfelelő

gazdasági

fejlődéshez, hogy az Unió átfogó, harmonikus fejlődése fenntartható legyen, és
kulturális sokszínűsége is fennmaradjon."

Az

Európai

Bizottság

(EB)

első

alkalommal

-

a

Minority

Safepack

kezdeményezéshez hasonlóan - elutasította a kezdeményezés bejegyzését.
Ám a döntést követő pert - amelyben Románia, Szlovákia és Görögország az
EB oldalán, Magyarország pedig a kezdeményezők oldalán vett részt - a
Székely Nemzeti Tanács végül megnyerte és 2019 májusában elindulhatott az
aláírásgyűjtés papír alapon és online formában egyaránt.

Ahogyan az a Minority Safepack kezdeményezés esetében is történt, 1 millió
aláírást kell összegyűjteni az Európai Unió legalább hét tagállamából úgy, hogy
e hét tagállamban az aláírások számának el kell érnie az adott országra
érvényes minimális számot. Tekintve, hogy az Európai Unió lakosságának
jelenleg tíz százaléka, azaz mintegy 55 millió ember beszéli valamely kisebbség

nyelvét a szervezők biztosra vették, hogy lesz közöttük legalább egymillió olyan,
aki támogatja a kezdeményezést.

Egymillió európai polgár megszólítása és felsorakoztatása egy ügy mellett
azonban elképesztő szervezési és kommunikációs feladat, amit mutat az a tény
is, hogy sajnos a várakozásokhoz képest sokkal lassabban gyűlnek az aláírások.
A Minority Safepack tapasztalatából is tudjuk, hogy az aláírások zöme
Magyarországról érkezett és ebben a munkában hatalmas szerepet vállaltak
hazánk önkormányzatai is.

A

nemzetiregiok.eu,

átböngészése

azaz

után

a

kezdeményezés

egyértelmű,

hogy

máris

hivatalos
számos

honlapjának
magyarországi

önkormányzat sorakozott fel támogatóan a Székely Nemzeti Tanács mögött.

Ezúton azt javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy álljunk mi is a
kezdeményezés mellé és támogassuk a külhoni magyarság és minden európai
közösség

törekvéseit

nyelvük,

nemzeti

identitásuk,

kultúrájuk,

hitbéli

meggyőződésük védelméért. Az elvi kiállás mellett azt is javaslom, hogy:

1. A rendelkezésünkre álló kommunikációs csatornákon keresztül 2020
májusáig folyamatosan népszerűsítsük kezdeményezést és az ahhoz
kapcsolódó aláírásgyűjtést.
2. Biztosítsunk lehetőséget arra, hogy a Polgármesteri Hivatal épületében
minden érdeklődőnek lehetősége legyen azt kézjegyével ellátni vagy
elektronikus formában aláírni az európai polgári kezdeményezést.
3. Vizsgáljuk

meg,

hogy

milyen további

lehetőségei

lennének az

Önkormányzatnak arra, hogy segítse a lehető legtöbb aláírás mielőbbi
összegyűjtését.

Mindezek

alapján

kérem

a

Képviselő-testületet,

megtárgyalni és támogatni szíveskedjen!

hogy

a

javaslatot

Budapest, 2019. december 2.

Varga Dániel
Önkormányzati képviselő

Határozati javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
támogatja a Székely Nemzeti Tanács azon európai polgári kezdeményezését,
hogy kezelje az Európai Unió kohéziós politikájában kiemelt figyelemmel azokat
a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok
különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. Ennek keretében felkéri a
polgármestert, hogy vizsgálja meg, az Önkormányzat hogyan tudja a
rendelkezésére álló kommunikációs csatornákon keresztül népszerűsíteni a
kezdeményezést, illetve miképpen tudna lehetőséget biztosítani arra, hogy a
lehető legtöbb kerületi polgár támogathassa azt aláírásával akár papír alapon,
akár online formában.

Határidő:

2020. január 15.

Felelős:

Váradiné Naszályi Márta polgármester

A határozati javaslat elfogadásához a
támogató szavazata szükséges.
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