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Az Európai Parlament jóvá-
hagyta a polgári kezdeménye-
zésekhez szükséges aláírások 
összegyűjtésére vonatkozó 
határidők visszamenőleges 
meghosszabbítását. Vincze Lo-
ránt EP-képviselő felszólította 
a biztos jogalapra váró Székely 
Nemzeti Tanácsot, folytassa 
a gyűjtést a nemzeti régiókról 
szóló kezdeményezés ügyében.

 » KRÓNIKA

V incze Loránt, az RMDSZ eu-
rópai parlamenti képviselője 
arra kérte a Székely Nemzeti 

Tanácsot (SZNT), hogy ne veszé-
lyeztesse a nemzeti régiókért össze-
gyűjtött több mint egymillió aláírást 
azzal, hogy az Európai Bizottság 
(EB) és az Európai Parlament (EP) 
kedvező döntése után még mindig 
nem indította újra az aláírásgyűj-
tést. A szövetség hírlevele azt kö-
vetően idézte Vincze Lorántot, a 
polgári kezdeményezések ügyének 
EP-jelentéstevőjét, hogy pénteken 
este az Európai Parlament is el-
fogadta az aláírásgyűjtés féléves 
meghosszabbítását azon polgári 
kezdeményezések esetében, ame-
lyek aláírásgyűjtését akadályozták 
a koronavírus-járvány miatt beveze-
tett korlátozó intézkedések.

Brüsszeli jóváhagyás
A 653 szavazattal, tíz ellenszavazat 
és két tartózkodás mellett jóváha-
gyott javaslat szerint hat hónappal 
hosszabbodna meg a gyűjtési idő-
szak azon kezdeményezéseknél, 
amelyek esetében a támogató nyi-
latkozatok gyűjtése 2020. március 
11-én már folyamatban volt – szá-
molt be az MTI. Ebbe a kategóriá-
ba tartozik az SZNT által indított, 
a Kohéziós politika a régiók egyen-
lőségéért és a regionális kultúrák 
fenntarthatóságáért indított polgá-
ri kezdeményezés is. Az elfogadott 
javaslat értelmében a tagállamok 
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Vincze aláírásgyűjtésre szólítja az SZNT-t

 Brüsszeli dorgáló. Vincze Loránt szerint nem a meddő jogi 

vita folytatása az SZNT feladata

 » „Kérem az 
SZNT-t, hogy mi-
hamarabb foly-
tassa a gyűjtést, 
hiszen minden 
nap értékes, ne 
veszélyeztesse a 
Kárpát-medencei 
magyarság több 
mint egymillió 
aláírását, és ne 
éljen vissza a 
székely emberek 
bizalmával!” 
– fogalmazott 
Vincze Loránt.

kérhetik az ellenőrzési és igazolási 
szakasz meghosszabbítását egytől 
három hónapig terjedő időszakkal, 
ha egyébként nem tudnák időben 
elvégezni a feladatot. Az uniós intéz-
mények elhalaszthatják a polgári kez-
deményezés szervezőivel szükséges 
találkozókat és a nyilvános meghall-
gatásokat. Ezekre akkor kerül majd 
sor, amikor az közegészségügyi hely-
zet megengedi. A javaslat fenntartja 
a gyűjtési időszak meghosszabbítá-
sának a lehetőségét arra az esetre, ha 
a közegészségügyi helyzet nem nor-
malizálódik idén szeptember 11-ig, 
vagy ismét kijárási tilalmat vezetnek 
be. A hosszabbítások időtartama ese-
tenként három hónap, de a gyűjtésre 
összesen legfeljebb 24 hónap állhat 
rendelkezésre. Az eredeti javaslat-
hoz képest az EP úgy könnyítené a 
további nehézségek esetére fenntar-
tott intézkedések életbe léptetésének 
feltételeit, hogy azok jóváhagyásához 
az eredetileg előírt tagállami többség, 
vagy az Unió lakosságának legalább 
35 százalékát képviselő tagállam he-
lyett a tagállamok negyedét írja elő. A 
képviselők azt is megengednék, hogy 

a polgári kezdeményezések szervezői 
videókonferenciák keretében vehes-
senek részt a meghallgatásokon vagy 
a találkozókon.

A pénteki jóváhagyást követően az 
Európai Parlament tárgyalást kezd 
az általa javasolt módosításokról a 
tagállamokat tömörítő tanáccsal az-
zal a céllal, hogy a folyamat gyors 
lezárását követően már júliusban hi-
vatalosan is jóvá lehessen hagyni a 
hosszabbítást. A tanács június 17-én 
módosítás nélkül hagyta jóvá a bi-
zottsági álláspontot. Ha a parlament 
és a tanács megállapodik a hosszab-
bítás végleges formájáról, akkor a 
hivatalosan is jóváhagyott ideiglenes 
intézkedések 2022 végéig maradnak 
érvényben.

„Ne éljenek vissza 
a székelyek bizalmával!”
Mint ismeretes, a nemzeti régiókért 
elindított európai polgári kezdemé-
nyezés május 7-én lezárult aláírás-
gyűjtése során sikerült összegyűjteni 
több mint egymillió EU-állampolgár 
támogató aláírását, de nem sikerült 
teljesíteni az aláírások EU-tagálla-
mok közötti eloszlására vonatkozó 
kritériumot. Ezért az aláírásgyűjtés 
folytatására lenne szükség. „Kérem 
az SZNT-t, hogy mihamarabb foly-
tassa a gyűjtést, hiszen minden nap 
értékes, ne veszélyeztesse a Kár-
pát-medencei magyarság több mint 
egymillió aláírását, és ne éljen vissza 
a székely emberek bizalmával! Ha az 
Európai Parlament, a bizottság és a 
tanács, valamint 27 tagállam jogá-
szai egybehangzóan állítják, hogy 
az aláírásgyűjtést már most folytatni 
lehet, akkor annak valóban semmi 
akadálya nincs. Mint ahogyan négy 
másik, hasonló helyzetben lévő kez-
deményezés esetében nem is állt le a 
gyűjtés – jelentette ki Vincze Loránt 
a brüsszeli döntést követően. – Az 
EP pénteken, szinte egyhangúlag 
elfogadott határozata a biztosíték, 
hogy a jogi alapot megteremtjük. 
Ígéretének megfelelően a meghosz-
szabbítással kapcsolatos politikai 
munkát az RMDSZ Brüsszelben elő-
készítette, most az SZNT feladata 

az aláírásgyűjtés sikerre vitele, nem 
pedig meddő jogi vita folytatása. Ez 
nem a harc, hanem a munka ideje.”

Az Európai Nemzetiségek Födera-
tív Uniója (FUEN) elnöki tisztségét is 
betöltő Vincze azért „dorgálta meg” 
meg az SZNT-t, mert utóbbi csütör-
töki közleményében megállapította: 
továbbra sincs jogalapja az aláírás-
gyűjtés folytatásának, mert az EB 
meghosszabbításról szóló határoza-
tát az EP-nek és az Európai Tanács-
nak is el kell fogadnia. „Meggyő-
ződésünk, hogy jogalap nélkül az 
aláírásgyűjtést folytatni nem lehet. 
Meggyőződésünk, hogy nem lehet 
az embereket arra ösztönözni, hogy 
támogassanak egy kezdeményezést 
úgy, hogy utólag a támogató aláírá-
sokat törölhetik. Meggyőződésünk, 
hogy egy olyan lépés, amely a sze-
mélyi adatok védelmére vonatkozó 
törvénnyel szembemegy, nemcsak 
a polgári bizottság tagjait teszi ki a 
büntetések kockázatának, de komp-
romittálja magát az ügyet is” – állt 
az SZNT közleményében.

A Székely Nemzeti Tanács vezetői 
és partnereik 2013-ban terjesztették 
az EB elé a nemzeti régiókért megfo-
galmazott polgári kezdeményezést. 
Az egymillió aláírás összegyűjté-
sét azonban csak 2019 májusában 
kezdhették el, miután pert nyertek 
a kezdeményezés bejegyzését el-
utasító EB ellen. Az idén május 7-én 
lezárult aláírásgyűjtés során több 
mint egymillió EU-állampolgár tá-
mogatta a kezdeményezést, de a 
szükséges hét helyett csak három 
EU-tagországban sikerült teljesíteni 
az illető tagországra megszabott ér-
vényességi küszöböt. Az SZNT értel-
mezése szerint e második kritérium 
teljesítését a koronavírus-járvány, 
és az emiatt bevezetett korlátozá-
sok akadályozták meg. Ezért a kez-
deményezők az aláírásgyűjtés hat 
hónapos meghosszabbítását kérték. 
Az EB és az EP határozata szerint a 
hat hónapos hosszabbítás az egy-
éves határidő lejárta után, tehát a 
nemzeti régiókért indított polgári 
kezdeményezés esetében május 
7-én kezdődött.
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 » MUNKATÁRSUNKTÓL

Egy ügyészségi végzés szerint Wass 
Albert irodalmi munkássága nem 

esik a háborús bűnösök kultuszát tiltó 
törvény hatálya alá. A brassói tábla-
bírósági ügyészség június 12-én kelte-
zett végzéséről a székelyföldi magyar 
nyelvhasználati és szimbólumhasz-
nálati jogok ellen küzdő Dan Tanasă 
blogger közölt fényképet blogján. Az 
ügyészség a Tanasă által vezetett Mél-
tóságért Európában Polgári Egyesület 
(ADEC) feljelentése nyomán vizsgálta 
egyes, Sepsiszentgyörgyön 2018 elején 
tartott Wass Albert-megemlékezések 
törvényességét. A feljelentő arra hivat-
kozott, hogy Wass Albertet egy kolozs-
vári népbíróság távollétében háborús 
bűnösnek találta és halálra ítélte, így 
bármilyen Wass-megemlékezés a há-

borús bűnösök kultuszát tiltó sürgős-
ségi kormányrendelet hatálya alá esik.

Döntését indokolva az ügyészség 
arra hivatkozott, hogy a rendőrség 
javasolta az eljárás megszüntetését, 
miután meghallgatta a tanúkat, és 
megállapította: „a Wass Albert-meg-
emlékezésen nem történt utalás azokra 
a cselekményekre, amelyekért elítélték 
az írót, hanem csak irodalmi munkás-
sága került terítékre”. A dokumentum-
ból kiderül: a feljelentő nem fogadta 
el, és panasszal élt az ügyészség ha-
tározata ellen, de az óvását elbíráló 
ügyész ugyanerre a következtetésre 
jutott. „A bűncselekmény megállapí-
tásához elengedhetetlenül szükséges, 
hogy a háborús bűnökért, emberies-
ség elleni bűncselekményekért elítélt 
személy kultuszának terjesztése az il-
letőnek ahhoz a tevékenységéhez, cse-

lekedeteihez kapcsolódjon, amelyek 
miatt elítélték” – áll az ügyészségi vég-
zésben. Az ügyészség megállapította: 
ez a feltétel a feljelentésben taglalt ese-
ményeknél nem teljesült.

Az eljárást beszüntető ügyészség 
arra is kitért a határozatban, hogy a 
Wass Albert ellen hozott halálos ítélet 
meglehetősen szűkszavú, amikor a vád 
bizonyítékait tárgyalja, ráadásul az a 
törvény, amelyik alapján 1946 márciu-
sában a kolozsvári népbíróság kimond-
ta az ítéletet, 1945 szeptemberéig volt 
hatályos. A magyarellenes megnyil-
vánulásai miatt elhíresült blogger úgy 
értelmezte, hogy az ügyészség volta-
képpen rehabilitálta Wass Albertet, 
és immár nincsen akadálya az íróval 
kapcsolatos romániai megemlékezé-
seknek. Románia az EU-s tagfelvételre 
készülve elsősorban az ország egykori 

fasiszta diktátorának, Ion Antonescu-
nak a kultuszát igyekezett megfékez-
ni a háborús bűnösök kultuszát tiltó, 
2003-ban elfogadott sürgősségi kor-
mányrendelettel. A rendeletre hivat-
kozva azonban Wass Albert szobrait 
is eltávolíttatták, és állandó hatósági 
zaklatásnak voltak kitéve mindazok, 
akik Wass irodalmi munkásságát 
idéző megemlékezéseket szerveztek 
Erdélyben. Az erdélyi arisztokrata csa-
ládból származó Wass Albertet azzal 
vádolták meg a korabeli román hatósá-
gok, hogy 1940-ben, a magyar hadsereg 
Észak-Erdélybe történő bevonulásakor 
apjával együtt parancsot adott több 
ember kivégzésére. Az Amerikai Egye-
sült Államokba kitelepedett író múltját 
új hazája hatóságai is kivizsgálták, és 
elutasították a kiadatására vonatkozó 
ismételt román kéréseket.

„Felmentette” az ügyészség Wass Albert irodalmi munkásságát

 » A magyar-
ellenes meg-
nyilvánulásai 
miatt elhíresült 
Dan Tanasă úgy 
értelmezte, hogy 
az ügyészség 
voltaképpen 
rehabilitálta 
Wass Albertet, és 
immár nincsen 
akadálya az író-
val kapcsolatos 
romániai megem-
lékezéseknek.




