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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Hatalmas fegyvertényként érté-
kelik az erdélyi magyar politikai 
alakulatok, hogy a Székely 
Nemzeti Tanács pert nyert az 
Európai Bizottság ellen, ennek 
megfelelően az Unió kormányá-
nak be kell jegyeznie a nemzeti 
régiókról szóló európai polgári 
kezdeményezést.

 » ANTAL ERIKA, ROSTÁS SZABOLCS

M eg kell semmisíteni az Eu-
rópai Unió luxemburgi bí-
róságának ítélete szerint 

az Európai Bizottság (EB) 2013-ban 
kibocsátott határozatát, amelyben 
az uniós testület elutasította a Szé-
kely Nemzeti Tanács (SZNT) nem-
zeti régiókról szóló európai polgári 
kezdeményezésének bejegyzését. Az 
EU legfelsőbb igazságszolgáltatási 
szerveként eljáró, luxembourgi szék-
helyű Európai Bíróság csütörtökön 
tette közzé az SZNT által az EB ellen 
indított perben hozott ítéletét.

Veszélyeztetett etnikai jellemzők
A nemzeti régiókra vonatkozó eu-
rópai polgári kezdeményezés beter-
jesztői – Izsák Balázs SZNT-elnök 
és Dabis Attila, a szervezet külügyi 
megbízottja – azt javasolták, hogy 
az EU kohéziós politikájában kezelje 
különös fi gyelemmel azokat a régió-
kat, amelyeket nemzeti, etnikai, kul-
turális, vallási, nyelvi sajátosságok 
különböztetnek meg az őket körül-
vevő régióktól. A beterjesztők sze-
rint az Unió kohéziós politikájának 
végrehajtása veszélyezteti a nemzeti 
kisebbségi régiók sajátos etnikai, 
kulturális, vallási vagy nyelvi jellem-
zőit, és e jellemzők súlyos és állandó 
demográfi ai hátránynak tekinten-
dők, amelyekkel szemben az Unió-
nak a kohéziós politikája keretében 
küzdenie kellene. A kezdeményezés 
a székelyföldi autonómiatörekvé-
seket erősítené. Az Unió kormánya 
2013 júliusában azonban úgy ítélte 
meg, hogy a javasolt szabályozás 
nyilvánvalóan nem tartozik az EU 
hatáskörébe, ezért nem jegyezte be a 
kezdeményezést, így el sem kezdőd-
hetett az egymillió támogató aláírás 
összegyűjtése. A bizottsági határoza-
tot a kezdeményezők megtámadták 
az EU luxembourgi bíróságán, de a 
2016 májusában kimondott elsőfokú 
ítélet az EB-nek kedvezett. Az euró-

pai bíróság viszont most helyt adott 
Izsákék fellebbezésének, és úgy ítél-
kezett, hogy meg kell semmisíteni az 
EB elutasító határozatát.

A csütörtökön nyilvánosságra ho-
zott ítélet leszögezi: az alapfokon 
eljáró európai törvényszék tévesen 
alkalmazta a közösségi jogot, ami-
kor megtagadta a nemzeti kisebbségi 
régiók helyzetének javítására irányu-
ló kezdeményezés nyilvántartásba 
vételét. „Különösen a jelen ítélet 72. 
pontjában tett megállapításból az 
következik, hogy megalapozott a fel-
lebbezők arra vonatkozó jogalapja, 
hogy az Európai Bizottság a szóban 
forgó európai polgári kezdeménye-
zésre irányuló javaslat nyilvántartás-
ba vételének elutasításával megsér-
tette a rendeletet. Következésképpen 
a vitatott határozatot meg kell sem-
misíteni” – szerepel az ítéletben. A 
bíróság szerint az, hogy a polgári 
kezdeményezés keretében javasolt 
intézkedés az EB hatáskörébe tarto-
zik-e, nem ténybeli vagy a bizonyíté-
kok értékelése körébe tartozó kérdés, 
hanem lényegében az alapszerződé-
sek rendelkezéseinek értelmezésére 
és alkalmazására vonatkozó kérdés. 
Mindazonáltal a bíróság megerősítet-
te a törvényszék ama megállapítását, 
amely szerint a nemzeti kisebbségi 
régiók sajátos etnikai, kulturális, val-
lási vagy nyelvi jellemzői nem tartoz-
nak a „súlyos és állandó demográfi ai 
hátrány” fogalmi körébe, követke-
zésképpen a kohéziós politika céljá-
ból nem vehetők fi gyelembe e foga-
lom keretében. E jellemzők ugyanis 

nem minősülhetnek úgy, mint ame-
lyek a gazdasági fejlődést tekintve 
következetesen hátrányt jelentenek a 
környező régiókhoz viszonyítva.

Izsák Balázs:
mindenki nyer az ügyön
Az SZNT az aláírásgyűjtés szervezé-
sére összpontosít azt követően, hogy 
a nemzeti régiókról szóló európai 
polgári kezdeményezés beterjesztői 
győztek az EU Bíróságán – jelentette 
be csütörtökön Izsák Balázs. A szer-
vezet elnöke marosvásárhelyi sajtó-
tájékoztatóján elmondta, az SZNT 
győzött ugyan, de ez olyan győze-
lem, amely nem irányult senki ellen, 
tehát nincsenek vesztes felek. „Ez a 
polgári kezdeményezés az Európai 
Unió kohéziós politikájának a javí-
tását tűzte ki céljául, éppen ezért a 
szemben álló felek, köztük Románia 
és Szlovákia, valamint a többi uniós 
állam is nyer” – vélekedett a nemze-
ti tanács vezetője. Izsák úgy vélte, ha 
„jól működnek” a nemzeti kisebb-

AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A NEMZETI KISEBBSÉGI RÉGIÓKRÓL SZÓLÓ POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS ELUTASÍTÁSÁT

Legyőzte az SZNT az Európai Unió kormányát

Izsák Balázs szerint az SZNT polgári kezdeményezése olyan jó ügy, amely ha győz, nincsenek vesztesei
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ségek által tömbben lakott régiók 
Romániában és Szlovákiában is, 
az nemcsak a közösségek számára 
jó, hanem annak az országnak is, 
amelyben élnek, hiszen ez pénzt 
hoz az adott államnak, amely ezál-
tal jobban fog működni.

Izsák úgy értékelte, hogy új kaput 
sikerült megnyitni az SZNT számá-
ra, és ha az EB bejegyzi a polgári 
kezdeményezést, uniós szinten 
folytatják a Székelyföldért, a szé-
kelyekért indított akciót. Hozzátet-
te: a bíróság semmire nem kötelezi 
ugyan az uniós kormányt, de ezek 
után a bizottság aligha teheti meg, 
hogy ne vegye nyilvántartásba a 
polgári kezdeményezést. Valószí-
nűsítette, erre még az előtt sor ke-
rül, hogy a Jean Claude Juncker 
vezette testület átadná a hivatalt 
az európai parlamenti választások 
után felálló új bizottságnak. Ezt 
követően elkezdődhet az egymil-
lió támogató aláírás összegyűjtése. 
Izsák kitért arra, hogy Székelyföld 
lakosai régóta tapasztalják, misze-
rint a Romániának juttatott bőkezű 
uniós támogatások ellenére növek-
szik a tömbmagyar régió gazdasági 
lemaradása. A székelyek nap mint 
nap akadályokba ütköznek a vállal-
kozás, a munkavállalás, az egész-
ségügy, az iskoláztatás és ügyeik 
intézése során. „Aláírásgyűjtési 
kezdeményezésével ezért az SZNT 
az uniós kohéziós politika szabálya-
in kíván változtatni annak érdeké-
ben, hogy az Európai Unió adófi ze-
tő polgárainak pénzét ne lehessen 
kisebbségellenes politikák céljául 
felhasználni” – húzta alá Izsák Ba-
lázs. Az SZNT elnöke reményének 
adott hangot, miszerint a perben 
aratott siker mozgósító erővel hat, 
és minél többen fognak részt venni 
a székely szabadság napjára össze-
hívott marosvásárhelyi megemléke-
zésen és demonstráción.

 » A csütörtö-
kön nyilvános-
ságra hozott 
ítélet leszögezi: 
az alapfokon 
eljáró európai 
törvényszék 
tévesen alkal-
mazta a közössé-
gi jogot, amikor 
megtagadta a 
nemzeti kisebb-
ségi régiók 
helyzetének ja-
vítására irányuló 
kezdeményezés 
nyilvántartásba 
vételét.

Beszáll az EMNP és az RMDSZ az aláírásgyűjtésbe

Örömének adott hangot a SZNT perében született ítélet kapcsán Kelemen Hunor, aki szerint 
az RMDSZ által elindított Minority SafePack és az SZNT kezdeményezése erősíti egymást. Az 
RMDSZ elnöke bizakodásának adott hangot, miszerint az Európai Bizottság következő döntése 
kedvező lesz. Hozzátette, alakulata támogatni fogja az aláírásgyűjtést, amint erre sor kerül. Üd-
vözölte az EU bíróságának döntését az Erdélyi Magyar Néppárt országos elnöksége is, kifejezve 
meggyőződését, miszerint ezzel az erdélyi magyarság számára olyan történelmi lehetőség 
kínálkozik, melynek következtében – a Minority SafePackhez hasonlóan – a nemzetközi fóru-
mokon szerezhetünk érvényt jogainknak, biztosítva közösségünk és identitásunk védelmét. Az 
EMNP hangsúlyozta, minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja az SZNT kezdeményezé-
sét, s erre kéri az összes erdélyi magyar politikai és civil szervezetet is.




