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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „a
„Kohéziós  politika  a  régiók  egyenlőségéért  és  a  regionális  kultúrák  fenntarthatóságáért”
elnevezésű európai polgári kezdeményezésről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánjuk
benyújtani.



...../2020. (.....) OGY határozat 

a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért”
elnevezésű európai polgári kezdeményezésről

1. A Magyar Országgyűlés üdvözli a Székely Nemzeti Tanács által elindított „Kohéziós politika a
régiók  egyenlőségéért  és  a  regionális  kultúrák  fenntarthatóságáért”  elnevezésű  európai  polgári
kezdeményezést,  amelynek  lényege,  hogy az  Európai  Unió  kohéziós  politikája  kezelje  kiemelt
figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok
különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól.

2. Az Országgyűlés felhívja az anyaországi és a külhoni nemzetrészekben élő magyarokat, hogy a
polgári  kezdeményezést  aláírásukkal  minél  nagyobb  számban  támogassák  a  nemzetiregiok.eu
internetes oldalon keresztül.

3. Az Országgyűlés meggyőződése, hogy ezen a régiók, köztük a közigazgatási hatáskörökkel nem
rendelkező földrajzi körzetek lemaradását úgy lehet megelőzni, hogy biztosítani kell számukra a
hozzáférés  esélyegyenlőségét  a  strukturális  alapokhoz,  minden  más  EU  alaphoz,  forráshoz  és
programhoz, előmozdítva sajátosságaik fenntartását és regionális identitásuk megőrzését.

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A határozati javaslat alapja a Nemzeti összetartozás bizottságának állásfoglalása, és célja, hogy
elősegítse a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését a nemzeti régiók védelme
érdekében.

Az európai polgári kezdeményezés elindításáért a Székely Nemzeti Tanács hat évig pereskedett
az  Európai  Bíróságon,  ezért  szomorúan  állapítjuk  meg,  hogy  a  2019  májusában  indult
aláírásgyűjtéshez még kevesen csatlakoztak.

Száz  évvel  a  trianoni  békeszerződés  után,  a  nemzeti  összetartozás  évében  szimbolikus
jelentősége van a határozati javaslatnak. A kezdeményezés sikere mindannyiunk érdeke, ezért
továbbra is aláírásra buzdítunk mindenkit a nemzetiregiok.eu internetes oldalon.
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