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Tisztelt Közgyűlés!
Az Európai Parlament az Unió állampolgárságára vonatkozó, 1991. november 21-i határozata 3.
szakaszában kinyilatkozza, hogy az Unió és a tagországok bátorítják a területükön történelmileg
jelenlévő etnikai és nyelvi közösségek identitásának kifejezését és együttélésük elősegítését, garanciát
vállalva az állampolgárok tényleges egyenlőségének biztosítására, a sajátos helyi-, regionális-, vagy
csoport önkormányzási formák szavatolására, a régiók közötti együttműködés, a határokat túllépő
kooperáció elősegítésére.
A Székelyföld őshonos közösségének, a Székelységnek közképviseleti testülete, a Székely Nemzeti
Tanács fentiekre figyelemmel „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért” címmel polgári
kezdeményezést indított a nemzeti régiókért, amelyben javasolja, hogy az EU a kohéziós
politikájában kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai,
kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól.
Az e területeken élő közösségek sajátos, történelmi gyökerű hagyományai, kultúrája, nyelve, vallása a
társadalmi, területi kohézió olyan fontos eleme, amelyeket az EU kohéziós politikája nem mellőzhet. A
kulturális sajátosságok kihatással vannak az adott régiók, illetve a tagállamok és az Unió gazdasági
életére és fejlődésére, az Unió kohéziós politikája pedig meghatározó lehet eme régiók kultúrájának,
ezáltal Európa kulturális sokszínűségének fenntarthatóságában, melyet éppen ezekben a régiókban
fenyegeti a legtöbb veszély: egyrészt a régióknak a tagállamokénál lényegesen kevesebb erőforrás áll a
rendelkezésére, amelyet a sajátos, regionális kultúráik megőrzésére fordíthatnak, de őket veszélyeztetik
leginkább azok a gazdasági változásokat kísérő spontán folyamatok is, mint amilyen a munkaerő
vándorlás és az ezzel járó asszimiláció. Ezeken túlmenően ki vannak szolgáltatva egyes tagállamokban
a gazdasági diszkrimináció nyílt vagy burkolt formáinak, amely az ott élő őshonos lakosság
elvándorlását és a sajátos regionális identitás felszámolását célozza.
Az európai polgári kezdeményezés intézményét a Lisszaboni Szerződés vezette be a következőképpen:
“legalább egymillió uniós polgár, akik egyben a tagállamok egy jelentős számának állampolgárai,
kezdeményezheti, hogy az Európai Bizottság – hatáskörén belül – terjesszen elő megfelelő javaslatot
azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerződések végrehajtásához uniós
jogi aktus elfogadására van szükség”.
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény az európai polgári kezdeményezésre vonatkozó
szabályokat a magyar jogrendbe is bevezette.
A támogatói nyilatkozatok gyűjtése előtt a szervezőknek kérelmezniük kell a kezdeményezés
nyilvántartásba vételét az Unió valamelyik hivatalos nyelvén, az Európai Bizottság által létrehozott
online nyilvántartási rendszerben.
A Székely Nemzeti Tanács polgári kezdeményezését az Európai Bizottság nyilvántartásba vette,
2020. május 7-ig legalább 7 ország 1 millió állampolgárának kell támogatnia ahhoz, hogy az
Európai Bizottság érdemben foglalkozzon az abban foglaltakkal.
A támogató nyilatkozatok gyűjtése papír- vagy elektronikus formátumban történik, a támogatási
nyilatkozat mintáját az egyes tagállamok eltérő módon szabályozhatják. A begyűjtött támogató
nyilatkozatok ellenőrzését és igazolását az egyes országok illetékes hatóságai végzik el, ezeknek 3
hónapon belül kell kiállítaniuk az igazolást az érvényes nyilatkozatok számáról.
Az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága 2019. november 12- én állásfoglalást adott ki a
„Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért” elnevezésű európai polgári kezdeményezéshez. Az
állásfoglalásban a bizottság kifejti, hogy meggyőződése szerint az érintett régiók, 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, elősegítve sajátosságaik fenntartását és regionális identitásuk megőrzését.
A bizottság felhívta az anyaországi és külhoni nemzetrészekben élő magyarokat, hogy aláírásukkal
minél nagyobb számban támogassák a kezdeményezést.
A Székely Nemzeti Tanács elnöke azzal a megkereséssel fordult hozzám, hogy az Önkormányzat
támogassa kezdeményezésüket, ösztönözzem képviselőinket és Debrecen város lakosságát, hogy az
elszakított területen (Székelyföld, Kalotaszeg, Partium, Felvidék) élő magyarság iránti szolidaritásukat
kifejezve minél nagyobb számban írják alá a kezdeményezést annak érdekében, hogy az érintett
területek magyar többségű vidékei kulturális identitásukat megőrizhessék.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§ (1) bekezdése alapján
1. támogatja a Székely Nemzeti Tanács (székhely: 520009 Sepsiszentgyörgy, Konsza Samu utca 21.,
Románia, képviseli: Izsák Balázs elnök) által indított „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért”
elnevezésű, a Székelyföld, Kalotaszeg, Partium, Felvidék magyar többségű vidékei kulturális
identitásának megőrzését célzó európai polgári kezdeményezést és kéri Debrecen város polgárait
valamint a Debrecen városában működő civil szervezetek képviselőit és a Közgyűlés tagjait, hogy
támogató aláírásukkal fejezzék ki szolidaritásukat.
2. Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét, hogy az 1. pontban foglaltakra figyelemmel a
„Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért” elnevezésű európai polgári kezdeményezés aláírására
szolgáló online felület elérhetőségének a www.debrecen.hu honlapon történő közzétételéről
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2019. december 2.

Dr. Papp László
polgármester

