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Állásfoglalás a „Minority SafePack – Egymillió aláírás az európai
sokszínűségért” kezdeményezéssel összefüggésben

Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke
I.
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel, 2021. február 8. napjától az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás
a települést is érinti.”
II.
A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. február 27-i ülésén 46/2020. (II.27.)
határozatával támogatásáról biztosította a Székely Nemzeti Tanács által indított
„kohéziós politika a régiók esélyegyenlőségéért és a regionális kultúrák
fenntarthatóságáért” elnevezésű polgári kezdeményezést.
A kezdeményezés sikeresnek bizonyult, hiszen 11 uniós tagállamból több mint 1 millió
aláírással fejezték ki a támogatók az európai sokszínűség iránti szimpátiájukat.
Minority SafePack (továbbiakban:MSPI) néven jegyzett sikeres kezdeményezést
2020. december 17-i ülésén az Európai Parlament is döntő többséggel támogatta,
ezáltal világos és egyértelmű jelzést adott az Európai Bizottságnak, hogy a Bizottság

tegyen javaslatot az uniós Szerződéseken, az európai polgári kezdeményezésekről
szóló rendeleten, valamint a szubszidiaritás és az arányosság elvén alapuló
szükséges jogi aktusokra.
Az Európai Parlament
 álláspontja szerint, az Uniónak ösztönöznie kell a kisebbségekhez tartozó
személyek jogainak védelmét biztosító tagállami intézkedéseket,
 felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést,
tartsák tiszteletben a kisebbségekhez tartozó személyek jogait, és biztosítsák e
jogok teljes körű érvényesítését,
 szorgalmazza az EU és az Európa Tanács közötti, egymást kölcsönösen
erősítő együttműködést a nemzeti és nyelvi kisebbségek jogainak védelme
terén.
Az állásfoglalás reflektál az MSPI kilenc pontjára is, felszólítva többek között az unió
szerveit és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a nyelvtanulást, beleértve a kisebbségi
nyelvek tanulását is. Felhívja a figyelmet többek között arra, hogy a többnyelvűség és
a kulturális sokszínűség védelme a regionális fejlődés és innováció motorja, ezért az
európai strukturális és beruházási alapoknak és a kohéziós alapoknak ezt figyelembe
kell venniük.
Az Európai Parlament támogató állásfoglalását követően azonban az Európai
Bizottság 2021. január 14-én döbbenetes közleményt adott ki. Véleményük szerint
nincs szükség a további jogalkotásra és a Bizottság nem ér egyet a kohéziós politikai
pénzeszközökkel kapcsolatos jogszabályi keret kiigazításával sem.
Mélyen egyetértve a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége elnöke, Páva
Zoltán elnök úr tárgybeli megkeresésével és álláspontjával, jómagam is szükségesnek
tartom, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásban is üdvözölje az Európai
Parlament MSPI-vel kapcsolatos támogató döntését és az aláírásgyűjtésben szereplő
9 egyedi javaslat mindegyikét. Ezzel egyidejűleg elutasítani indokolt az Európai
Bizottság 2021. január 14-i közleményében foglaltakat, mely szerint az ügyben további
jogalkotásra nincs szükség. Vera Jourova biztos asszony, mint az EU értékekért és
átláthatóságért felelős alelnöke tevékenységével kapcsolatban pedig elvárásként
fogalmazandó meg, hogy konkrét intézkedési javaslatot tegyen az MSPI-vel
kapcsolatban.
Fentiekre tekintettel a Fejér Megyei Önkormányzat tárgybeli állásfoglalásáról - a Fejér
Megyei Közgyűlés hatáskörében eljárva - a határozat szerinti tartalommal döntök.
Székesfehérvár, 2021. február 23.
Dr. Molnár Krisztián s.k.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…/2021. (II. .) határozata
a „Minority SafePack – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért”
kezdeményezéssel összefüggő állásfoglalásról
1. 2021. február 8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.
rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet
hirdetett ki.
2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben
a települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a
szolgáltatás a települést is érinti.”
3. Az 1.-2. pontban foglaltakra figyelemmel, a Fejér Megyei Önkormányzat
Közgyűlése hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés elnökeként a „Minority
SafePack – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért” elnevezésű polgári
kezdeményezéssel kapcsolatban az alábbiakat rögzítem:
a.) A Fejér Megyei Közgyűlés megköszöni mindazon személyek és közösségek
támogatását, akik aláírásukkal támogatták a Minority SafePack
kezdeményezést.
b.) A Fejér Megyei Közgyűlés üdvözli az Európai parlament állásfoglalását a
Minority SafePack kapcsán, és kijelenti, hogy változatlanul elkötelezett az
Európai Unió alapértékei kapcsán, azon dolgozik, hogy mind nemzeti, mind
uniós célkitűzéseinket közösen valósítsuk meg.
c.) A Fejér Megyei Közgyűlés elutasítja az Európai Bizottság 2021. január 14-i a
„Minority SafePack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” elnevezésű
európai polgári kezdeményezéséről szóló közleményben foglaltakat, amely
szerint nincs szükség további jogalkotásra, illetve hogy a Bizottság nem ért
egyet a kohéziós politikai pénzeszközökkel kapcsolatos jogszabályi keret
kiigazításával. Csalódottan tapasztalja a közgyűlés, hogy 50 millió
kisebbségben élő európai embert, beleértve a magyar lakta kisebbségeket is,
cserben hagyta az Európai Bizottság állásfoglalása.

d.) A Fejér Megyei Közgyűlés támogatja az aláírásgyűjtésben szerepelt 9 egyedi
javaslat mindegyikét, különösen javasolja, hogy az Európai Unió határozza meg
a kulturális-és nyelvi sokszínűség védelmének módjait. A közgyűlés támogatja
a kis régiókban élő, kisebbségi nyelvet beszélő közösségek számára
támogatási program indítását, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió
céljainak megerősítésére, továbbá, hogy a kisebbségi jogokat az Európai Unió
szabályozza, a kisebbségi jogok is részei legyenek az uniós alapszerződésnek.
e.) A Fejér Megyei Közgyűlés elvárja Vera Jourová biztostól, az EU értékekért és
átláthatóságért felelős alelnökétől, hogy fogalmazzon meg konkrét intézkedési
javaslatot a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés kapcsán.
4. A határozatnak a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége részére történő
megküldéséről intézkedem.
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