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Pert nyert a nemzeti tanács
Meg kell semmisíteni az Európai Bizottság korábbi határozatát

A N T A L  E R I K A

Az EU legfelsőbb igazságszol-
gáltatási szerveként eljáró, 
luxembourgi székhelyű Euró-

pai Bíróság csütörtökön tette közzé 
az SZNT által az Európai Bizottság 
ellen indított perben hozott ítéletét. A 
nemzeti régiókra vonatkozó európai 
polgári kezdeményezés beterjesztői – 
Izsák Balázs SZNT-elnök és Dabis At-
tila, a szervezet külügyi megbízottja 
– azt javasolták, hogy az EU kohéziós 
politikájában kezelje kiemelt fi gye-
lemmel azokat a régiókat, amelyeket 
nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, 
nyelvi sajátosságok különböztetnek 
meg az őket körülvevő régióktól. A 
kezdeményezés a székelyföldi auto-
nómiatörekvéseket erősítené. 

Az Európai Bizottság 2013 júliu-
sában azonban úgy ítélte meg, hogy 
a javasolt szabályozás nyilvánvaló-
an nem tartozik az EU hatáskörébe, 
ezért nem jegyezte be a kezdemé-
nyezést. Így el sem kezdődhetett az 
egymillió támogató aláírás össze-
gyűjtése. A bizottsági határozatot a 
Székely Nemzeti Tanács elnöke és 
külügyi megbízottja megtámadta 
az EU luxembourgi bíróságán, de a 
2016 májusában kimondott elsőfokú 
ítélet az Európai Bizottságnak ked-
vezett. Az Európai Bíróság viszont 
most helyt adott Izsákék fellebbezé-
sének, és úgy ítélkezett, hogy meg 

kell semmisíteni az Európai Bizott-
ság elutasító határozatát. 

Az ítéletről

A csütörtökön nyilvánosságra hozott 
ítélet leszögezi: az alapfokon eljáró 
Európai Törvényszék tévesen alkal-
mazta a jogot annak megállapítá-
sával, hogy a szóban forgó európai 
polgári kezdeményezésre irányuló 
javaslat nyilvántartásba vételéhez a 
fellebbezők kötelesek voltak bizonyí-
tékot szolgáltatni arra nézve, hogy tel-
jesült a 2011/211-es számú rendelet 4. 
cikke (2) bekezdésének b) pontjában 
előírt feltétel. A bíróság arra hivatkoz-
va érvénytelenítette az uniós törvény-
szék ítéletét és az Európai Bizottság 
határozatát, hogy tévesen alkalmaz-
ták a közösségi jogot, amikor megta-
gadták a nemzeti kisebbségi régiók 
helyzetének javítására irányuló kez-
deményezés nyilvántartásba vételét. 
„Különösen a jelen ítélet 72. pontjá-
ban tett megállapításból az követke-
zik, hogy megalapozott a fellebbezők 
arra vonatkozó jogalapja, hogy az Eu-
rópai Bizottság a szóban forgó európai 
polgári kezdeményezésre irányuló 
javaslat nyilvántartásba vételének el-
utasításával megsértette a 2011/211-es 
számú  rendelet 4. cikke (2) bekezdé-
sének b) pontját. Következésképpen a 
vitatott határozatot meg kell semmisí-
teni” – szerepel az ítéletben. A fenti in-
dokok alapján a bíróság első tanácsa 
úgy határozott, hogy hatályon kívül 

helyezi az Európai Unió Törvényszé-
kének 2016. május 10-i, Izsák és Dabis 
kontra Európai Bizottság ítéletét. A 
bíróság a Kohéziós politika a régiók 
egyenlőségéért és a regionális kultú-
rák fenntarthatóságáért című európai 
polgári kezdeményezés nyilvántar-
tásba vétele iránti kérelemről hozott, 
2013. július 25-i bizottsági határozatot 
is megsemmisítette. Egyúttal a bíró-
ság az Európai Bizottságot kötelezi 
mind az elsőfokú eljárásban, mind 
pedig a fellebbezési eljárásban felme-
rült költségek viselésére. A perbe Ro-
mánia, Szlovákia és Görögország az 
Európai Bizottság oldalán, Magyaror-
szág pedig a kezdeményezők oldalán 
avatkozott be. A bíróság csütörtöki 
ítélete alapján Magyarország, Romá-
nia és a Szlovák Köztársaság maga 
viseli saját perköltségeit.

SZNT: reform előtt áll 
az Európai Unió 

Az SZNT óriási sikerként értékelte a 
döntést. A szervezet sajtószolgálata 

szerkesztőségünkhöz eljuttatott köz-
leményében felidézte, a polgári kez-
deményezés elindítását az indokolta, 
hogy Székelyföld lakosai tapasztalták: 
a Romániának juttatott bőkezű uniós 
támogatások ellenére Székelyföld 
gazdasági lemaradása növekszik. A 
székelyek nap mint nap akadályokba 
ütköznek a vállalkozás, a munkavál-
lalás, az egészségügy, az iskoláztatás 
és az ügyeik intézése során. A nemzeti 
tanács az aláírásgyűjtési kezdeménye-
zésével ezért az EU kohéziós politikája 
szabályain kíván változtatni, annak 
érdekében, hogy az EU adófi zetőnek 
pénzét ne lehessen kisebbségellenes 
politikák céljául felhasználni. A szer-
vezet felidézte: az EU-ról szóló szer-
ződés a kisebbséghez tartozó szemé-
lyek jogainak tiszteletben tartását az 
Unió alapértékeként határozza meg. 
Álláspontja szerint nem lehet e jogok 
tiszteletben tartásáról beszélni, ha a 
kohéziós politika tagállami gyakorla-
ta nem teszi lehetővé, sőt egyenesen 
veszélybe sodorja a nemzeti régiók 
sajátosságainak megőrzését. 

Nagyszerű hírt kapott Izsák 
Balázs, a Székely Nemzeti Tanács 
elnöke. A székely szabadság napja 
előtt nem sokkal
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Vasárnap székely szabadság napja

Március 10-én, vasárnap 16 órakor Marosvásárhelyen a Székely vértanúk 
emlékoszlopánál kezdődik a székely szabadság napi megemlékezés, 
amelyre Székelyföld minden szegletéből várnak megemlékezőket. A 
székely szabadság napja a Székely Nemzeti Tanács 2012. január 6-i 
határozata alapján minden év március 10-én megtartott emléknap, a 
székelység összetartozásának napja. Azért ezt a napot választották, mert 
1854. március 10-én végezték ki a marosvásárhelyi Postaréten Bágyi 
Török János kollégiumi tanárt, Martonosi Gálffy Mihály ügyvédet és Nagy-
váradi Horváth Károly földbirtokost, a székely vértanúkat. Ők a Makk-féle 
összeesküvés tagjaiként az elbukott magyar forradalom és szabadság-
harc lángját szerették volna újra fellobbantani. Életüket adták a nemzeti 
önrendelkezésért, ezzel a bátorság és hűség példaképeivé váltak.

• RÖVIDEN 

 Csíkszereda

Kövesláb-túra
A csíkszeredai Gentiana Termé-
szetjáró Egyesület vasárnap a 
Csíki-havasokba szervez túrát. 
Túraútvonal: Csíkszereda – 
Köves-tető – Kövesláb – Nagy-
rét-patak völgye – Csíkszereda. 
Indulás vasárnap reggel 10 
órakor a csíkszeredai Hargita 
Vendégváró elől. Jelentkezni 
szombat este 9 óráig lehet a 
0745-107618-as telefonszámon. 

Nőnapi túra
Az Erdélyi Kárpát Egyesület 
Csíkszéki szakosztálya szom-
baton nőnapi gyalogos túrát 
szervez a Csíki-havasokba. A 
túra útvonala: Csíkszereda – 
Lóvészi vasútállomás - Bocs te-
tő – Bodorvész – Rézégés teteje 
– Kondra kereszt – Hármaskő 
– Antalok pataka – Gyimeskö-
zéplok – Tarkői vasútállomás. 
A túra hossza 20 km, menetidő 
8-9 óra. Indulás Csíkszeredá-
ból a 7.25-kor induló induló 
vonattal Lóvészig, visszatérés 
Gyimesközéplokról a 18.20-kor 
induló járattal. Túravezetők: 
Kovács János (telefonszáma: 
0744-610044) és Solti Imre 
(telefonszáma: 0748-828541).

Nőnapi előadás
Nőnapi előadást tart a kolozs-
vári Operettissimo együttes 
Csíkszeredában a Szakszer-
vezetek Művelődési Házában 
ma 19 órától. A hungarikumnak 
minősített operett és a musi-
cal mellett ezúttal a magyar 
filmslágerek teszik varázslato-
sabbá előadásukat. Az előadás 
díszmeghívottja a csíkszentsi-
moni születésű Sándor Csaba, 
basszbariton, aki a leghíresebb 
operákban lép fel Kolozsvár-
tól Budapestig. Az előadásra 
jegyek kaphatók a helyszínen 
11-13 valamint 17-19 óra között. 
Az Oprettissimo Együttes tagjai 
a Kolozsvári Magyar Opera 
többszörösen díjazott művé-
szei és zenésztársaik:  Kolcsár 
Katalin, Fülöp-Gergely Tímea, 
Plesa Róbert és Rigmányi István 
– énekművészek, Kolcsár Péter 
– zongoraművész, Deák Albert 
és Gyenge Zoltán Balázs – hege-
dűművészek.

 Gyergyószentmiklós

Katonaeledel-kóstoló
Immár a 18. katonaeledel-kósto-
lóra várják a közösséget a gyer-
gyószentmiklósi Népművészeti 
Alkotóház udvarára. A március 
15-höz kötődő ünnepségsoroza-
tok kedvelt és elmaradhatatlan 
része vasárnap 12 órától kerül 
sorra. A helyszínre a szentmi-
séről kijövők 11.30-kor Szent 
Miklós templom elől vonulnak. 
A szabadságharc katonáinak 
ebédjét ezúttal is Török Zoltán, a 
katonaeledelek elkészítésének 
specialistája készíti el a vendé-
gek számára.

• RÖVIDEN 

• Meg kell semmisíteni az Európai Unió luxemburgi 
bíróságának ítélete szerint az Európai Bizottság 2013-ban 
kibocsátott határozatát, amelyben az uniós testület el-
utasította a Székely Nemzeti Tanácsnak a nemzeti régiók-
ról szóló európai polgári kezdeményezése bejegyzését. A 
szervezet óriási sikerként értékeli a verdiktet.




