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ELŐTERJESZTÉS

Tárgv· A Szekely Nemzeti Tanacs
nemzeti reg1ók védelméról szóló europat
polgan kezdemenyezésének támogatása

J.SZ.~

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés!

A Székely Nemzeti Tanács 20 J9 májusában polgán kezdeményezést indttott azért, hogy uniós
jogszabály szülessen az úgynevezett nemzett régiók tamogatásárol Ennek célja, hogy az
Európai Unió kohézios politikája kiemelt figyelemmel kezelje azokat a régiókat, amelyeket
nemzeti, etnikai, kulturáhs, vallási, n) elvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő
területektől. A kezdeményezők szerint így érhető el, hogy ezeknek a sajátos jellegzetességekkel
bíró, de közigazgatási hatáskörrel nem rendelkező körzeteknek 1s biztosítva legyen a
strukturális alapokhoz és más uniós forrásokhoz való egyenlő hozzáférése. A Székely Nemzeti
Tanács szerint a tét az, hogy Európa hagyományos nemzeti közösségei - a határon túli
magyarság mellett a baszkok, bretonok, flamandok, katalánok, korzikaiak, belgiumi németek
és más hasonló helyzetű közösségek rendelkeznek-e a jövőben azokkal az eröforrás9kkal,
amelyek kultúrájuk, identitásuk megőrzéséhez szükségesek.
A kezdeményezőknek a koronavírus miatt az eredeti időpont meghosszabbítása után
2020. november 9-ig legalább hét különböző tagállamból egymillió európai uniós polgár
aláírását kell összegyűjtenie ahhoz, hogy az Európai Bizottság napirendre vegye a
javaslatot, majd megszülethessen az uniós szintű jogszabály a nemzeti régiók kiemelt
támogatásáról.
A határon túli nemzeti közösségeink a magyar kultúra fontos pillérei. Nyíregyháza is több

évtizedes partneri, testvér települési kapcsolatokat ápol Erdélyben és több, az
aláírásgyűjtés szempontjából érintett európai várossal. Fontos nekünk, hogy sajátos
körülményeik között is biztosítható legyen a székelyek kulturális önazonosságának
megőrzése, a régió még dinamikusabb gazdasági fejlesztése. A külhoni magyar
közösségek nyelvi, kulturális és politikai jogainak érvényre juttatása ezért
megkerülhetetlen feladat számunkra.

Kérem Polgármester urat, hogy javaslatomat fogadja be és vállalja fel az alábbi határozattervezet előterjesztését, annak érdekében, hogy minden kommunikációs lehetőséget ki tudjunk
használni a még hiányzó, szükséges aláírások megszerzéséért. Ezért javaslom, hogy minden
érintett európai uniós testvérvárosunkkal vegyük fel a kapcsolatot és kérjük támogatásukat a
szükséges aláírások megszerzésére. Véleményem szerint ez az ügy pártállástól függetlenül
mindenki számára támogatható, nemzeti ügy.

1. sz. határozati javaslat:
Nyíregyháza Me1:,>yei Jogú Város Köz1:,iyülése támogatja a Székely Nemzeti Tanács
nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezését.
Felelős:

Határi dö:

Dr. Kovács Ferenc polgánnester

azonnal

2. sz. határozati javaslat:

Nyírebryháza Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt, hogy az önkormányzat rendelkezésére
álló valamennyi kommunikációs felületen tájékoztatja a város lakosságát a
kezdeményezés céljáról és arról, hogyan tudja azt aláírásával támogatni bármely hdyr
választópolgár.
Felelős:

Dr. Kovács Ferenc polgánnester

Határidő:

azonnal és folyamatosan

3. sz. határozati javaslat:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közt:,ryülése felkéri dr. Kovács Ferenc polgármestert,
hogy vebrye fel a kapcsolatot az Európai Unióban található testvérvárosaink
polgármestereivel és tolmácsolja a Közgyűlés kérését a szükséges aláírások
megszerzéséért indítandó mozgósításért.
Felelős:

Dr. Kovács Ferenc polgánnester

Határidő:

azonnal és folyamatosan

Kelt Nyíregyháza, 2020. szeptember 21.
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Lengyel Máté
önkormányzati képviselő

l. számú melléklet

EURÓPAIPOLGÁRIKEZDEMÉN\EZÉS
A NE~IZETI RÉGIÓK VÉDEL\:IÉBEN
EU jogszabályt a régiók egyenlösegéén es a regionális h.ultúrák fenntarthatóságáért!
A javasolt polgári kezdeményezés tár,!,rya' al cel1aiva! és hátterével kapcsolatos bóvebb tájékoztatas
Az Európai Uniónak számos olyan regioja, illetve kózigazgatasi hataskörökkel nem rendelkezö földrajzi körzete
van, amelyeket nemzeti, nyelvi, kulturahs saJatossagok különböztetnek meg a velük szomszédos területektöl. A
helyi többséget alkotó, va~ry jelentös szamban ott elö nemzeti közössegek, amelyek az adott tagállamban számbeli
kisebbségben vannak, és az állam azokat kiscbbsegkent kezeli, régi europai kultúrák, nyelvek őrzői, és jelentős
forrásai az EU és a szélesebb Európa kulturalts, nyelvi sokszínűsegenek A továbbiakban ezeket a teruleteket
nemzeti/etnikai kisebbségi régióknak, vagy meg egyszerübben nemzett régióknak fogjuk nevezni.
Szükséges a nemzeti/etnikai kisebbségi regiok1ogszabalyban foglalt meghatarozása, amelyhez az Európai Unióról
szóló szerződés 6 cikke kontextusában is tampontként szolgálhat:
1. Az Európa Tanács 1811/2007 számu, „Régiósitas Europában" címü ajanlasa, amely 6. pontjában megjegyzi: az
Európa Tanács legtöbb tagállamában olyan közösségek léteznek, amelyek erős kulturális, politikai és történelmi
identitással rendelkeznek, és amelyek nem csupán régiók, de népek és tarsadalmak, ugyanakkor szembetünö
kollektív önazonossággal rendelkeznek attol fuggetlenul, hogy régiókent, nemzetiségként, országként határozzák
meg öket, ám nem alkottak meg onálló államukat. Ennek ellenére látható megkülönböztetö jegyekkel
rendelkeznek, amelyek politikai akaratot jeleznek az önkormányzatisag elérésere;

2. A Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméröl tobb rendelkezése, amely a „nemzeti kisebbséghez
tartozó személyek által hagyományosan, vagy jelentős számban lakott területekről" beszél;
3. Az Európa Tanács 1201/1993 számu ajánlásának 11. cikke, amely kimondja· „Azokon a területeken, ahol a
nemzeti kisebbséghez tartozó személyek többséget alkotnak, ezen szemelyeknek joguk van ahhoz, hobry sajátos
történelmi és területi helyzetüknek megfelelő és az állam belsö törvényeivel összhangban álló helyi vagy autonóm
közigazgatással, illetve különleges jogállással rendelkezzenek '";
4. A Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Chartája, amely a regionális vagy kisebbségi nyelv használatának
területét úgy határozza meg, mint azt a földrajzi körzetet, „ahol ez a nyelv olyan számú személy kifejezési eszköze,
amely indokolja a jelen Karta által elöírt különböző védelmi és ösztönző intézkedések meghozatalát.";
5. /\z Európa Tanács 1334 2003 számú ajánlasának 16 cikke, amely kimondja: „a központi kormányzatnak
megértéssel kell reagálnia, amikor a kisebbségi csoportok, különösen, ha számottevöek, és régóta elnek egy adott
területen, naE,>yobb szabadságot követelnek saját ügyeik önálló intézésében",
6. Az EU-tagállamok közös alkotmányos hagyományai a Lisszaboni Szerződés 6. cikke értelmében es az Euröpai
Bíróságnak, továbbá az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletei, többek között a Hauer, a Nold illetve a
Thimosev ügyben hozott 1teletek ez utobbiban a bíróság kifejti. „ethnicity has its origin in the idea of societal
groups marked by common nationality, tribal affiliation, religious faith, shared language, or cultural and traditional
origins and backgrounds",
7 Az Európai Uniorol szóló szerzödés 3 cikke, amely elő1rja az Unió kulturális és nyelvi sokféleségének
tiszteletben tanását, Europa f..."Ulturális öröksegének megörzésél es további gyarapítását,
8. Az Európai Unio múkódeseröl szóló szerződés 167. cikke, amelynek értelmében az Unio hozzajárul a
tagállamok kulturájanak virágzásához, tiszteletben tartva nemzeti es regionális sokszinüseguket
Ezek a jelenlegi meghatarozasok, rendelkezések, állasfoglalások ebryforman alkalmazhatoak a jogalkoto1
hatáskörökkel felruhazott autonomiát élvezö régiókra, valamint olyan tertiletekre, amelyek f...özigazgatas1
hatáskörökkel sem rendelkezne!..., de megfogalmazták azt az igényüket, hogy az lillamon belül autonómiával
rendelkezzenek

\ fentiekból le kell vonni azt a kóvetkeztetest hogy a „nemzeti 'etnikai kisebbségi régió" (v nemzeti régió)
fogalma nem a Jelen polgán kezdemenyezes szervezö1nek az ujitása, a fogalom EU jogszabályban törtenö
meghatározasanak minden lenyeges eleme adott, számos, a tagallamok által is elfogadott nemzetközi
dokumentumban, amelyek tókeletes összhangban vannak az EU alapveto ertekeivel és céljaival
Az e területeken elő közösségek sajátos, tórtenelmi gyökerú hagyományai. kulturája, nyelve, vallása a társadalmi,
területi kohezio olyan fontos eleme, amelyeket az EU kohezios politikája nem mellözhet. A kulturális sajátosságok
kihatással vannak az adott regiok, 11letve a tagállamok es az Umo gazdasagi detere és fejlődésére, az Unió kohéziós
politikája pedig rneghatarozo lehet eme rég1ok kulturajának, ez által Európa kulturális sokszinüségének
fenntarthatósagában, Európa kulturális sokszinüségét ugyanis eppen ezekben a régiókban fenyegeti a legtöbb
veszély Ei:,')·részt a régióknak a tagá!lamokénál lényegesen kevesebb erőforrás áll a rendelkezésére, amelyet a
sajátos, regionális kulturái.k megörzésere fordithatnak. de éket veszelyeztetik leginkább azok a gazdasági
változásokat 1-iscrő spontán fol} amatok is, mint amilyen a munkaerő \ ándorlás és az ezzel járó asszimilációs
folyamatok Ezeken tulmenócn k.i vannak szolgáltatva egyes tagállamokban a gazdasági diszkrimináció akár nyílt,
vagy burkolt formáinak, amely az ott élő őshonos lakossag elvándorlasát és a sajátos regionalis identitás
felszámolását celozza
Ugyanilyen háminnyal jár a nyelvi jogok bármilyen l.orlátozása, a régió saját nyelvének kiszorítása a gazdasági
és általaban a közeletböl a diszkriminácio más jogi gyakorlati megnyilvánulása, ideértve az EUpolitikákhoz es megvalósulásukat szolgálo Uniós penzugyi eszközökhöz kapcsolódó egyes tag<illami eljárásokat.

életből

Ezek a folyamatok ellentétesek az Európai Unióról szolo szerződés 2 cikkében meghatározott alapvető értékekkel,
és tevőleges jogalkotói kötelezettséget rónak az Uniora, amennyiben a Szerződés 3. cikke már nem csak azt mondja
ki, hogy „az Unió Uszteletben tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét", hanem ezen túlmenően azt is, hogy:
„biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését és további gyarapítását." Tehát a passzív jogalkotói
magatartás, pusztán csak az Unió alapvető értékeinek tiszteletben tartása önmagában elégtelen a fenti folyamatok
megállitásara és az Unió politikáinak az alapvető európai értékek sérelme nélküli érvényesítésére.
Az Unió kulturális sokszínűségének tiszteletben tartását a kötelező jogi erőre emelkedett Alapjogi Charta 22 cikke
is megerösiti · Az Unió tiszteletben tartja a 1.-ulrurális, vallási és nyelvi sokfeleséget." Az Európai Unió müködéseröl
szóló szerzödés pedig 19 cikkében ugyanakkor kimondja „A Szerzödések egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül
és a Szerződések által az Unióra atruházott hatáskorök keretén belül a Tanács az Európai Parlament egyetértését
követően, különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag megfelelő intézkedéseket tehet a nemen, faji vagy
etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló
megkülönböztetés leküzdésére "
A régiók egyenlőségéért indított polgári kezdeményezésnek hármas célja van. Egyrészt az Unió kohéziós politikája
fontos szerepet tölthet be a fentiekben megfogalmazottak \.alóra váltásában, és a régiók közti ci:,')·cnlőség
szavatolásának fontos eszköze lehet a nemzeti régiók tekinteteben is, ha ezt egy külön jogszabaly szavatolja,
másrészt minimális elvárásként fogalmazható meg, hogy maga az Unió kohéziós politikája ne sértse az EU
általános jogelveit, céljait, Európa kulturális sokszinüségét a nemzeti régiek nem megfelelö kezelésével. Ezeken
túlmenően a nemzeti/etnikai kisebbségi régiók társadalmi, területi kohéziójában rejlö addicionális gazdasági
potenciál megfelelö kohéziós politika mellett felszabadíthato, és gazdasági erőforrássá változtatható az adott
régiók hasznán túl a tagállamok és az Unió egészének javára
Az Európai Unió Müködéséról Szóló Szerződes 174 cikke kimondja. átfogó, harmonikus fejlődésének
elömozdítása érdekében az Unió úgy alakítja és folytatja tevékenységet, hobry az a gazdasági, társadalmi és terúleti
kohézió erősítését eredményezze Az Unió kulönosen a kulönbözö régiók fejlettségi szintje közötti
egyenlőtlenségek és a legkedvezötlenebb helyzetű regiok lemaradásának csökkentésére törekszik.
A továbbiakban a 174. cikk kitér arra, hogy az érintett regiók közúl l..iemelt figyelemmel kell kezelni a vidéki
t~rségeket és az olyan súlyos és állandó természeti vagy demográfiai hatrányban lévő régiókat, mint a legészakibb,
rendkívül gyéren lakott régiók, valamint a szigeti, a határon átnyulo és a hegyvidéki régiók.
A 174. cikk példaként hat kategóriáját sorolja fel azoknak a regioknak, amelyek az Unió kitüntetett fii,ryelmét
élvezik kohéziós politikájának valóra vallásában A megfogalmazás azonban nem kizárólagos, nyitva hab')'Va a
lehetöséget, hoh'Y a régióknak ez. a sora ei:.'Y külön jog>zabalyban kiegeszuljön más kategóriákkal, így a nemzeú,
nyelvi, kulturális sajátosságokkal rendelkező, - azaz a nemzeti ·'etnikai kisebbségi - régiókkal . Az Uniónak kiemelt
figyelemmel kell kezelnie azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási vagy nyelvi

sajátosságok jellemeznek azáltal, hoi,ry lakosságuk jelentös arányát vagy eppen többségét l!b'Y
kisebbscg képezi. amely ott saját, történelmi gyökerű kultúrát teremtett

őshonos

európai

Sz1goruan meg kell tiltani eme reg1ol.. hatrányos megkulönböztetését beleértve a diszkrimináció burkolt formáit
is B1ztos1tam kell szamukra a hozzaférés eselyegyenlöségét az Unio strukturális alapjaihoz, minden más EU
alaphoz, forrashoz. programhoz. Semmikeppcn nem fordithato az Umo kohéziós politikája nemzeti, nyelvi,
kultura!ts 1ellegzetessegeik felszámolásara, vab'Y gyengítésére, semm1keppen nem tehetők az Unió gazdasági
eszkozet és celJat kisebbsegellenes politikák akar közvetett eszközeivé. Így például az Unió politikái és
pénzeszl..öze1 nem használhatoak az adott reg1ok nemzetiségi összetetelenek, regionális identitásának, kulturális
arculatanak me!,rvaltoztatásara, olyan foglalkoztatás-politikái.. tamogatásara, amely más kultúrájú és nyelvű
munJ..aeró betelepedeset mozdítaná elő . Az ilyen gyakorlat ellentetes a tagállamok nemzetközi
kötelezettségvallalasával, közös alkotmányos örökségével is
Enne!.. megfelelóen a NUTS régiók kialakításánál tekintettel kell tenni a nyelvi, nemzetiségi, kulturális határokra,
a reg1oban többséget alkoto, vagy jelentös aranyban élö őshonos nemzett közösségek akaratára, amely a NUTS
régiók kijelölesct megelözö népszavazáson ny1lvámtható ki.
A statisztikai celu területi egységekre vonatkozó 1059/2003/EK számu rendelet elöirása is kimondja, hogy a NUTS
teruletr egysegek kialakitásánál figyelembe kell venni a tarsadalmi-gazdasági, történelmi, kulturitlis
körulményeket is Szukségesnek tanjuk, hogy ezt az elöirást, a nemzeti régiok védelmében hozott jogszabály
egyértelműen és határozottan megfogalmazza, a tagállamok vállalt kötelezettségeivel és az Unió alapvetö
értekeivel , valamint az Unió kohéziós politikájanak céljaival összhangban
Az Unioban több olyan nemzeti regió van, amely széleskörű jogalkotói hatáskörrel rendelkezik. Ezek önállóságuk
réven kepesek siyátosságaikat gazdasági erőforrássá tenni. Sem az Unio kohéziós politikája, sem a tagállamok
gazdaságpolitikája nem müködhet a „fiinyíró elv" alapján. Ha egy nemzeti régió képes az önszerveződés
képességének, a saját kultúrába gyökerező munkaerkölcsnek, a regionális hagyományoknak köszönhetően
magasabb életszínvonalat kialakítani, akkor azt a regionális kultúra részeként kel! kezelni, semmiképpen nem
szabad sem korlátozó intézkedéseket hozni, vagy többletadókat kiróni rájuk Ez aláásná az Uniónak azt az
addicionalis növekedési potenciálját, amelyeknek épp ezek a régiók a forrásai Tekintettel kell lenni arra, hogy
számos ilyen, EU tagállamban létező, széleskörű önigazgatási joggal felruházott régió fejlödési eredménye
mutatja hogy az államon behili autonómia az adott népcsoport fcjlödesén tul, gazdasági, kulnirális többletet
nyújtott az adott tagállamnak és az EU egészének is. A nemzeti/etnikai régiók általános, Európai Uniós
meghatározása és jogi, intézményi kerete olyan addicionalis előnyt ktnál az EU egésze számára, mely más módon
ma nem biztos1tott.
A nemzeti régiók többségi közösségei népek. Következésképp a nemzeti régiók népek hazái, akárcsak Európa
országai, és ennek megfelelően kell kezelni őket Semmiképpen nem kezelhetök gyannatként, kizsákmányolásuk
bnnnilyen, akár rejtett fonnája is ellentétes az Egyesült Nemzetek alapvető értékeivel, így az Európai Unió
értékeivel és céljaival is.
Emlékeztetünk arra, hogy az Egyesült Nemzetek népei, az ENSZ alapokmanyában hitet tesznek a nagy és kis
nemzetek egyenjogúsága mellett, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya pedig kimondja·
„Céljai elérése érdekében minden nép - a kölcsönös elönyök elvén alapuló nemzetközi gazdasági
együttműködésből és a nemzetközi jogból eredö kötelczensegeinek tiszteletben tartásával - szabadon rendelkezik
természeti kincseivel és erőforrásaival Semmilyen körü!rnenyek között sem fosztható meg valamely nép a
létfenntartásához szükséges eszközeitől" Az emberi jogok egyetemességéből következik, hogy ez a jog a
kisebbségekhez tartozó személyekre is kiterjed, függetlenül attól, hogy a közösségeket, amelyhez tartoznak
régióként, nemzetiségként, va&,'Y országként határozzák meg
Számos olyan nemzeti régió van, amelynek nyelve nem tartozik az Unió hhatalos nyelvei közé. Az. ilyen nyelvek
(katalán, baszk, korzikai, breton, walesi, skót friz. stb.) régi, hagyományos európai kultúrák hordozói,
semmiképpen sem kezelhetök másodrendú nyelvel,.ként Hozzátartoznak Európa kulturális sokszínűségéhez,
hátrányos megkülönböztetésük nem megengedett Ennekje,bryében egyes nyelvek a Szerzödés hivatalos nyelvévé
is válhatnak, az EUSZ 55 . cikke értelmében "E szerzödes a tagállamok által meghatározott bármely további olyan
nyelvre lefordítható, amely egy adott tagállam teruletének egészén \agy egy részén a tagállam alkotmányos
rendjének megfelelően hivatalos nyelv"
Az európai gazdasági életben, az Europai Unió intezményeibcn ugyanaz a jogállás illeti meg
tagállamok hivatalos nyelveit

őket,

mint a

A k1sebbseget.. edelméröl es a meg\...ulonboztetes ellem pohukakrol a bovités utáni Európában címü EP
álla.c;foglalás a 44 c1Hébcn l..imondJa ll7 Furopa1 Parlament ugy 1teli meg hogy különös figyelmet kell fordítani
a nyelvi kisebbségekhez tartozo emberek csoport;aira cs felszól!IJa a Btzottsagot, valamint a tagállamokat arra,
hogy őket a Reg1onálts vagy Kt •ebbsegi Nyelvek Europai ChartáJaban, a Nemzeti Kisebbségek Védelmét Szolgáló
Europai Keretegyezmen',ben es a fent emlitett hágai es lund1 ajanlasokban lefel,,'1etett elvekkel összhangban
kezelje '
Ugyanez az állasfoglalas 45 cikkeben Uh'Y 1teh meg .hOb'Y a hagyornanyos nemzeti kisebbségek problémái
l..ezelésének a szubszid1antas és az önkormányzatiság elvem alapuló dónteshozatalban történő hatékony részvétel
az egyik leghatekonyabb módja az Union belult legiobb b')'akorlatot követve" A 46. cikk ugyanakkor kiemeli,
hogy a "hagyomanyos nemzeti k1sebbseg1 közossegeknel.. olyan J...-ulonleges szükségleteik vannak, amelyek
elternek az egyéb nemLeliségt csoportokéitól, illetve, hogy maganak az Unionak megfelelöbb módon kell ezeket
a szuksegleteket figyelembe "ennie'
M1, a reg1ok ehryenlősegeert rnditott polgan kezdemenyczes szcrvezo1 es tamogatói messzemenően egyetértünk az
Európru Parlamentnek ezzel az állasfoglalasával, és csatlakozunk a Bizottsaghoz és a tagállamokhoz címzett
felszolJtáshoz, igényelJűk, hogy a Btzottsag által megalkotando jogszabaly tel,'Yen eleget az állásfoglalásba foglalt
igenyeknek Üdvözöljuk az ez iranyba mutato szereny lepeseket, ideenve az EU AJÜ által közzétett Migránsok,
kisebbségek, ohtatas címü dokumentumot, mely kulón fejezetet szentel az őshonos és „bennszülött" nemzeti
"1sebbségehneJ... (The Educational S1tuation of National Autohtonous and lnd1genous Minorities).
Ugy véljuh. hogy a régióJ... egyenlősége és a regionális kultúrák fenntanhatosága érdekében Európa nemzeti
régiómak gazdasági lemaradását ugy kell megelöznt, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió feltételeit
fenntartani hogy közben sajátosságaik ne változzanak meg Ehhez biztos1tani kell számukra a hozzáférés
esélyegyenlőségét a strukturfüs és más EU alapokhoz, forrásokhoz, programokhoz, meg kell teremteni a
garanciákat sajátosságaik fenntartasához, a megfelelő gazdasági fejlődéshez, hogy az Unió átfogó, harmonikus
fejlódese fenntartható legyen, és kulturális sokszínűsége is fennmaradjon
Ezek a garanciák a fent idézett állásfoglalással és az érintett közösségek akaratával összhangban a regionális
önkonnanyzas többlethatáskörrel felruházott intézményei lehetnek, amelyeknek elegendő hatáskörrel kell
rendelkezniuk, hogy a régió nemzeti, nyelvi, kultunilis sajátosságai, regionalis identitása fenntartható legyen.

A jogszabalynal.. ki kell mondania azt is, hogy a tagállamoknak rnaradektalanul teljesíteniük kell a kisebbségekkel
kapcsolatos nemzetkózi kötelezettségvállalasaikat, ezek megsertese, nem teljesítése az Európai Unióról szóló
szerződés 2. cikkében felsorolt értékek megsértésének minősülnek és a 7. cikkben meghatározott eljárást vonják
maguk után
A megalkotandó jogszabálynak túl azon, hogy meg kell határoznia a nemzeti régiók fogalmat, a függelékben
tételesen meg is kell neveznie azokat, figyelembe véve a felsorolt nemzetközi dokumentumokban foglalt
kritériumokat és az érintett közösségek akaratát
A jogszabálynak tartalmi szempontból az Európa Tanács 1201/1993, 1334/2003, és az 1811/2007 szamu
ajánlásaiban, a Helyi Autonómia Európai Chartájában, a Regionális Autonómia Európai Chartájában, a Kisebbségi
és Regionális Nyelvek Európai Chartajában, a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló keretegyezményben, az
Európa Parlament uniós állampolgársagra vonatkozó, 1991. november 21.-én elfogadott határozatában, az Európai
Parlament 2005/2008(INI) s~mú, A kisebbségek védelméről és a megkülünbúztctés elleni politikákról a búvités
utáni Európában című állásfoglalásában meghatározott értékekre kell épülnie, és ezek céljait kell követnie. Ezzel
e!.'Y időben EU- és nemzetközi standardként kell kezelnie mindazoknak az e!,'Yéni és kollektív jogoknak az
elismerését, amelyeket az Európai Unió tagállamai eddig általánosan elfogadtak, a közös alkotmányos örökséget,
mégpedig abban az értelemben, ahogyan azt az Európai Bíróságnak a Hauer ügyben hozott ítélete meghatározta.

lzs.ák Balázs
Elfogadta a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága
Makfa!ván, 2012. augusztus 4.-én
www.nemzetircgiok.eu
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Polgári kezdemenyezés
A NEMZETI RÉGJÓKÉRT

r'.ldOI ÜSSLCÍOl{l:lllÍ

A S1clcli 'lcm1cti TaoácsnJk és ~7.övctségcscinck 2020 május 7-ig cgymilhó európai um'''~
polgár Jláír:i.~:il kell ö~s1cgyÜJICn1c legalább hét kOlunbOzó tagoillamból, annak énlckébcn, hoz.y
uniós szmtu JOg.~z:ib:ily srlllCS$Cn :t ncm1cti régiók kiemelt tamogatisáról. 1\ kC'Zdcménye7.és
:vt 1.ch11.z.1, hogy 111 Umó kohéztÚ$ polillk:ija kc1cljc kiemelt figyelemmel azokat 11 rig1ólc:at,
:imdycki.:t ncrru:cu, ctnik:i1, kulturalís, \all:isi, nychi s.lj:ítoss:ígok kOlönM:tt!!tnck meg 117 öket
körülvc\Ó régii;k11il. Owcfoglalóan ezeket a térségeket ncvc1ik a .ucn·c:-1ök nemzcu
n!g1öknal.. A kc1.d~nyc-Lés sikere rch:it \':llamcnnyi európai nemzeti régió s:r.imára k.:d\WÖ
volna, Dél-Tiroltól 83.Szlduldön át o székclyfi:!ldi, ~niumi. csallókOzi, dr.ivasz6t;i. mura\ 1dék1
magyar kr.•zö~gckig .
Az cg)1nillió aláir.i'i egyé, e> hat.:iridón bclilh ös.>2cgyÜJl1.~c a ja\aslal mögötti poh11k:i1
timogiltli.'I íclmut:iláSil érdck~bcn clengc:Jhctellcn. Ebben slámitunk nL érintett kOiösségck i:~
v ökcl képviselő s-~n aetck t:imogat:isár:i, legyenek azok pfu-tok, civil s1.cn·e1.ctck, helyi
önlcorman11.:1tok vagy állami ucrtplök. A hal~ridúböl mát csak kcv~bb mint h:\I hórulp \Jn
h:itr3 1

2. Cc!Jnk Es eh;irlisok

• A nemzcu régiók, kOztOk 3 közigazgal:is1 h4tásköröldce1 nem rendelkczó Rl!drajzi körzetek
lcm:irudis:it ügy kell mcgelö7.ni, a g:izda.s:igi, tiirsadalmi és tcrulcti kohézió fcltétclc11
fcnnl.'.lrtani, hogy kö1.bcn Siljátos.ságaik ne \'lilto7:1~k meg. Ehhc7 biztosit:ini kell sz.imukr:i 4
hociíérés csélyegycnlóségét a strukturális :ilapokhoz.. minden mis EU alaphoz, forráshoz,
programhoz, meg kell tm:mtcm a g:irancilik:u s:ijátosságaik fonnl3rtá:iához., ;i mcgíclclö
~g1 fcj!Od~h.:z., hogy az Unió iitíog6, h4nnonikus fcjl&lése ícnnt:inh.116 legyen, és
kulturális soksJ'jnilség1: is fcnnm:m1djon.
- Az Uniós fcjlcsztéspolníkll cszküLCivcl köz\'ctctt módon j1n itani lc:hct a határon túh magy.11'
térségek népcsségmcgtutó cn:jét.
- A sikeres kc1.rlem1.tnyczés ÚJ sikertörténet rnlna a magyar-magyar cgyüttmúköJ1.~hen.
• Az Unió kohéziós politikiij;\nak c:szkllzcit egyetlen tilgillilma sem b;iszniilhotja a nc:micti
régiók g:i1dasági dis1.lcrimin:ici6jára, illetve 15Slimil;íciós cclokra, mini :ihog>· :u jckn!c:g
tőnénik tőbbck köt.ölt Rom:iniaban és S:r.lo\·:ikiáb:m is.

J. Az uniós jogalkotó fdé k6zvclítctt c:h':hisok
Uniós viszonylarban a lc:czdcmihlyezés fö célja, hogy 01. Európai Bi1.0u.s:íg nlkalmau.:i
kü\·ctke7.ch.-scn az alapító Sz.crződéscket, és az ezekben foglalt kü1clc1cuséscínck megícldöcn
rc..-ókgcscn j:iruljon hozzá 11.1. Unióban éló öshonos nemzeti k01.ö:Ck!gck fonnmarnd:isaho1.,1
11letv1: cx1.cl p.irhuzamos:in moiditsil clö :u Unió egészének harmonikus. átfogó, és enn.:k
mcgfclelócn a ncm1.e1i régiók regionális iJcn1it:is;i1 is ft:nnl:utó fcjl&L..~1.

1

l..u.J EUSl' (1) cikH1. illC:\C F.U.\ISZ 167 c1Hc1

~" Polgan kezdeményezés
A NEMZETI RÉGIÓKÉRT

.J. H:íttér

A Székely Nemzeti Tanics hat ~vi pl'Tt'Skcdésrc kénys1..crUlt az Eurúpai ílizous:ig ellen annilk
énlckéhcn, hogy l."J. n kc1dcménycz6 elindulhasson. A Bizotts;igot végül a luxemburgi uniós
bír<is:ig 2019. március 07-d ítélete killck11c arr:i, hogy elismerje; n1 aláiri~gyüjtésnck h..:lyc
van, és annak célj:i az EU fojlcsztéspolitildjiinnk fclada1ai1, célki1üzésci1 és mcgs1.crve7ésé1
mcghat.1ro1.ó jogsz:tb:ily kcid..:menyczésc lehet, mely a!4lpj:in az Unió g:mlas.:igi. t:irs:idalmi és
h:rtilcti kohézióját erősítő rrogramok írhatók ki.
t\7. Európai Unió Bíróságának kedvczö ítélete azzal a n:igyon fontos hondékkal is j:in,
hogy n wncmzcti régiót", mint új jogi fogalmat bcc:mcltc nz uniós jogi szótirba.! Ezáltal
mcgnyitott:.t az ut:Jt e régiók szám:im, hogy lovábbi, a s;ij:it érdekeiket szolgáló jogi és politikai
kövc1clé9ekct fogalmaz..ronak meg.

J szamu mcllcl-1 ct

L1bd 11 211l:ZOl llEU n..~o:Jcl<.'f Ill. mcJk!Mcténck e. rkztboo

&

szcmti)'I IUOOl)IJl/ó sni1oolcat I umrrClyi UDOOSiló o,ti11N1n.)"OI\ mmd1. amcf)-clr cgyrM:t meg kr:ll ft!m.
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15.A )eva80lt polpt ~ c:1rne: l<oh6zlóll pollti\a 1~~4s 11eglonüa blllt'rik lenntanhl~'rt

8.T*vY; Az Unl6 ~ziOll politlkjja keaVe klemell llgyMmmel amkal • ~. am•~•l ntnmll, c!nlbl, Wlurtb, valllll, nyeM ~ kOIOnbOzietnek meg a:r: Olllll ~ r6glókl6l

„

7.F6ctlok: A fenöekbw\ te!ZMI ~. kOz!Jlt • ~ozjgllzga1M1 hll~ nem ~%6 IOldnlj:d lcOtzelelc ~ ugy.UI megal6Znl. a~. '*911dalml lllllllri toh6zlO Mll6leleil lenntaitanl, hogy kOZb9n
~aitc ne ri!l:manak meg. Ehhez bt1;toskani tcal ~a hou:6ffris ~'°6l a strukwr61a alll~ minden"* eu alllpllaz. folTUtloz. piogimmo'm. rnev kel t.ftmlenf • ganindtNi •li""'•ioal~
fenn181tU611oz. a ~ gaz.daúOI f~ihhez, hegy u Unl6 61lof16, hennonilwl ~ felwllal1llatO liegytofl, 6t bAbrilia aallazlr!08'ge is I~ .

11.A nytv•llMtiaba \'911 ~ MWW

9.A ~ vett eg)'6b IUMl2lllk -

„

e-mii elme: Dlll6zs kpid IZsAx (lzsak.balaz.sOgmai.). Alllla CW31S (dabb..elllllGgmlll.c;om)
Roland Roll DIJOOA, .AndfOas SCHMALll, PflorORV, FIDllChaia A1bcr1 Bemllrdia JEUMEH, Jonli Xua.A COSTA

10.A)llftdpdgérl ~ ~ (r. _, /lywl~ www.nstlonaftglons.eu
AZ. ALAIRóKNAK KEU. ELÖRE KITOLTENIOK NYOMTATOIT NAGYBETOKXEL: ·a.~ renddlai6ll hl6ny;iban a ftllma.nyat!úrMny mind1t11 met:Oja lcOlelenlen ldtOl!end6.
K~em,

hogy funt megadott ölalm a V&lód;1111k mogfoleltlek, M l!Z: 11 jlvasoll polgllrl kezdem"1yezést oddlg m6g aohasem fjlllOQ8118m.
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