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A

Magyarországi nemzetiségek bizottsága a 2c.2L. március 4-i ülésénismételten
foglalkozott a Minority SafePack elnevezésű európai polgári kezdeményezéssel.A
bizottság az ülésen dr. Szili l(atalin miniszterelnöki megbízott, valamint Vincze Loránt,
az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója elnökének tájékoztatását követően
megismerte az országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 3l zot8-zozz. számú
állásfoglalását és ahhoz kapcsolódva, azza| egyetértve az országgyűlésről szóló zon. évi
XXXM. törvény r5. $-ának (+) bekezdése alapján a 2o2l. március z4-i ülésénaz alábbi
egyhangúlag elfogadott állásfoglalást hozta:

1. A Magyarországi nemzetiségek bizottsága zory. ro. z5-én az országgytílésről
szolo zotz. évi XXXM. törvény z8. $-ának (4) bekezdése alapján ,,A Minority
SafePack európai polgári kezdeményezés támogatásáról'' címmel határozati
javaslatot nyújtott be az országgyűléshez. A határozati javaslatot az
országgyű|és zot7. október 3r-én elfogadta (z4lzory. (X.:') oGY határozat).

2.

A

Magyarországi nemzetiségek bizottsága - összhangban az országgyűlés
z4lzory. (X. l'.) számú határozatával, valamint egyetértésbenaz otszággyűlés
Nemzeti összetartozás bizottságának 3lzot8-zozz. számú állásfoglalásával _
megerősíti, hogy támogatja az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN)
polgári bizottsága által az Európai Bizottsághoz benyújtott ,,Minority SafePack Egymillió aláírás az európai sokszínűségért''elnevezéstípolgári kezdeményezést,
amelynek cél)a az európai őshonos nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme,
továbbá a ftildrészünk nyelvi és kulturális sokfeleségének megőrzésére vonatkozó

uniós j ogszabályi háttér megalkotása.

3. A

bizottság elismerésétfejezi ki, hogy a kezdeményezők a megadott határidőig
összegyűjtötték rr tagországban a szükséges támogató nyilatkozatot, így a
kezdeményezés sikerrel járt.

1.

4. A bizottság üdvözli, hogy zozo-ban a kezdeményezők

benyújtották

kezdeményezésüket az Európai Bizottsághoz, majd zo2o. október r5-én nyilvános'
meghallgatáson mutatták be az abban megfogalmazottjavaslatokat.

5. A bizottság örömmel vette tudomásul, hogy a Minority SafePack elnevezésű
európai polgári kezdeményezéstaz Európai Parlament zozo év végénnagy
többséggel elfogadta és ezt követően a kiadott állásfoglalásában támogatásáról
biztosította, egyúttal az Európai Bizottságot a polgári kezdeményezés témájával
kapcsolatosan jogalkotásra szólította fel.

6. A Bizottság tagjai ugyanakkor mély megdöbbenéssel értesültek arról, hogy az
Európai Parlament által elfogadott, a Minority SafePack elnevezésű európai
polgári kezdeményezés céljait támogató állásfoglalással ellentétesen az Európai
Bizottság teljes egészében elutasítja azt, figyelmen kívül hagyva az európai
polgárok akaratát és az Európai Parlament támogató véleményét.

7. A bizottság meggyőződése, hogy az Európai Bizottság ezzel a döntésével
elmulasztotta azt a történelmi lehetőséget, hogy a jogszabályi környezet
megváltoztatásával javítsa a nemzeti és nyelvi kissebségekhez tartozó személyek
védelmétés erősítse az Európai Unió kulturális és nyelvi sokszínűségét.

8. Az országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága továbbra is kiáll az

államalkotó tényezőként elismert, a magyarországi őshonos nemzetiségek,
valamint az Európai Unió lakosságának közel rco/o-át kitevő nemzeti kisebbségek

mellett. Következetesen támogatja ezen nemzetiségi közösségek

önazonosságának védelmét,az egyéni és közösségi jogaik, valamint egyéb
autonómia-jogok kiteljesítését,a szülőfoldhöz való jogukat és az ott élés
biztonságát.

Az

Országgyulés Magyarországi nemzetiségek bizottsága felkéri a bizottság elnökét,
hogy az állásfoglalást az Európai Parlament valamennyi magyar képviselőjének
továbbítsa.
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