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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „A Minority
SafePack európai polgári kezdeményezés támogatásáról” címmel a mellékelt határozati
javaslatot kívánom benyújtani.

...../2017. (.....) OGY határozat
a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés támogatásáról
1. Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy az Európai Unió félmilliárdnyi lakosának egyhetedét kitevő
őshonos nemzetiségek létét és fennmaradását, az általuk létrehozott sajátos nyelvi és kulturális
gazdagságot védendő alapvető értéknek tekinti.
2. Az Országgyűlés üdvözli és támogatja az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN)
polgári bizottsága által az Európai Bizottsághoz benyújtott „Minority SafePack – Egymillió aláírás
az európai sokszínűségért” elnevezésű polgári kezdeményezést, amelynek célja az európai őshonos
nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme, továbbá a földrészünk nyelvi és kulturális sokféleségének
megőrzésére vonatkozó uniós jogszabályi háttér megalkotása.
3. Az Országgyűlés egyetért azzal a törekvéssel, hogy az őshonos európai nemzetiségek a jövőben
is a szülőföldjükön boldogulhassanak. Ezért az Országgyűlés támogatja a kezdeményezők
jogalkotási programját, amely a regionális és kisebbségi nyelvek, az oktatás és a kultúra, a
regionális politika, a részvétel, az egyenlőség, az audiovizuális és egyéb médiatartalom, valamint a
regionális (állami) támogatás terén sürget szakpolitikai intézkedéseket.
4. Az Országgyűlés bátorítja a hazai magyar és a nemzetiségekhez tartozó polgárokat, a külhoni
magyar nemzetrészek tagjait, hogy aláírásukkal támogassák a benyújtott „Minority SafePack –
Egymillió aláírás az európai sokszínűségért” elnevezésű polgári kezdeményezést.
5. Az Országgyűlés reményét fejezi ki, hogy az európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtési
feltételeinek teljesítését követően az Európai Bizottság támogatja a kezdeményezők jogalkotási
programjának megvalósítását az európai őshonos nemzetiségek védelme, valamint Európa nyelvi és
kulturális sokszínűségének megőrzése érdekében.
6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1

Általános indokolás
Az Európai Unió 500 millió polgára közül minden hetedik tartozik valamilyen őshonos
nemzetiséghez, beszél valamilyen kisebbségi vagy regionális nyelven. Kultúrájuk jogi védelme
az EU szintjén megoldatlan, nyelveik többsége veszélyeztetett. A Magyarországi nemzetiségek
bizottsága a nemzetiségi jogok védelme iránti elkötelezettsége alapján fontosnak tartotta, hogy
határozati javaslatot nyújtson be az Országgyűlésnek.
2013 júliusában Hans Heinrich Hansen, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN)
elnöke és a szervezet által létrehozott polgári bizottság polgári kezdeményezést nyújtott be az
Európai Bizottsághoz. A „Minority SafePack – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért”
elnevezésű kezdeményezés célja az európai őshonos nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme,
valamint a kontinens nyelvi és kulturális sokféleségének megőrzésére vonatkozó uniós
jogszabályok megalkotásának elérése.
Az Európai Bizottság elutasította a polgári kezdeményezés bejegyzését, amit a kezdeményezők
az Európai Unió Bíróságán felperesként támadtak meg. Magyarország Kormánya 2014. október
21-én beavatkozási beadványt nyújtott be a felperesek oldalán. A másik oldalon, az alperes
mellett Románia és Szlovákia lépett fel beavatkozóként. A felperesek megnyerték a pert és 2017
márciusában az Európai Bizottság megállapodott a kezdeményezőkkel javaslatcsomagjuk
részleges bejegyzéséről.
A Minority SafePack polgári kezdeményezés jogalkotási programja a regionális és kisebbségi
nyelvek, az oktatás és a kultúra, a regionális politika, a részvétel, az egyenlőség, az audiovizuális
és egyéb médiatartalom, valamint a regionális (állami) támogatás terén sürget szakpolitikai
intézkedéseket, annak érdekében, hogy a generációk óta szülőföldjükön élő őshonos európai
nemzetiségek a jövőben is ugyanott boldogulhassanak.
A kezdeményezőknek az Európai Unió legalább hét országából kell több mint egymillió polgár
aláírását megszerezniük ahhoz, hogy céljaik mérlegelésére késztessék az Európai Bizottságot. Az
aláírások hivatalos gyűjtése májusban Kolozsváron, a FUEN 62. kongresszusán indult, amelyen
határontúli magyar és hazai nemzetiségi szervezetek képviselői is részt vettek. A polgári
kezdeményezés sikeréhez, az európai őshonos nemzetiségek uniós jogszabályi védelmének
megteremtéséhez a hazai magyar és nemzetiségi polgárok, a külhoni magyar nemzetrészek és
Európa jószándékú többségi és nemzetiségi polgárainak nagy összefogására lesz szükség. Ennek
létrejöttét kívánja támogatni az Országgyűlés határozata.
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