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Összeurópai kampányt tervez a 
Székely Nemzeti Tanács (SZNT), 
miután az Európai Parlament 
jóváhagyta, hogy folytathatja 
a nemzeti régiók védelméért 
indított aláírásgyűjtését.

 » KRÓNIKA 

E ttől a hétvégétől folytatódhat a 
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 
európai nemzeti régiók védel-

mében indított uniós petíciójának 
aláírásgyűjtése, miután az Európai 
Parlament jóváhagyta az erre vonat-
kozó javaslatot. Dabis Attila, az SZNT 
külügyi megbízottja az M1 műsorá-
ban elmondta: az Európai Parlament 
csütörtökön óriási szavazattöbbség-
gel fogadta el a meghosszabbítást 
lehetővé tevő javaslatot. Dabis Attila 
úgy tudja, „papírforma szerint” most 
szerdán fogadhatja el a rendeletet 
az általános ügyek tanácsa, 17-én 
hirdethetik ki, másnaptól léphet ha-
tályba. Így július 18-án, szombaton 
folytatódhat az aláírásgyűjtés.

Összeurópai ügy
A külügyi megbízott szerint korábban 
az is nehezítette a gyűjtést, hogy a hí-
rek csak a járványról szóltak. Ugyan-
akkor úgy látja, ez a téma továbbra is 
foglalkoztatja az embereket. „Ez nem 
csak magyar ügy, hanem európai 
ügy, ezért most egy összeurópai kam-
pány következik” – hangsúlyozta 

Dabis Attila. Az aláírásgyűjtés, mint 
ismeretes, tavaly május 7-én indult, 
és egy év alatt egymillió szignónak 
kellett összegyűlnie legalább hét 
tagállamból ahhoz, hogy az Európai 
Parlament foglalkozzék a kérdéssel. 
Bár összegyűlt az egymillió aláírás, 
csak három uniós ország – Magyar-
ország, Románia és Szlovákia – tud-
ta felmutatni a jogszabály által elvárt 
minimális aláírás számot.

Erre Varga Judit magyar igazság-
ügyi miniszter is felhívta a fi gyelmet 
az EP döntése nyomán. A tárcave-
zető Facebook-oldalán úgy fogal-
mazott: a példaértékű összefogás-
nak köszönhetően már több mint 
egymillió uniós polgár támogatását 
élvezi a kezdeményezés, de hangsú-
lyozta, hogy az 1 millió aláírás krité-
riuma mellett azt a feltételt is teljesí-
teni kell, mely szerint a tagállamok 
negyedében meghatározott számú 
aláírást kell elérni.

Tovább hosszabbíthatnak
Az Európai Parlament által csütör-
tökön megszavazott új szabályok 
szerint a járványra való tekintettel 
hat hónappal hosszabbítják meg az 
aláírások eredeti gyűjtési időszakát 
azon kezdeményezéseknél, amelyek 
2020. március 11-én már folyamat-
ban voltak. Amennyiben a támogatói 
aláírások gyűjtése 2020. március 11. 
és szeptember 11. között kezdődött, 
akkor a gyűjtési időszak legfeljebb 
2021. szeptember 11-ig hosszabbít-
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Ismét gyűjthet aláírásokat az SZNT

Folytathatják. Ismét gyűjtheti a szignókat a kisebbségi jogok védelmében az SZNT 
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ható meg. A tagállamok kérhetik az 
ellenőrzési szakasz meghosszabbí-
tását egytől három hónapig terjedő 
időszakkal, ha egyébként nem tud-
nák időben elvégezni a feladatot.

Az uniós intézmények elhalaszt-
hatják a polgári kezdeményezés 
szervezőivel szükséges találkozó-
kat és a nyilvános meghallgatáso-
kat. Ezekre akkor kerül majd sor, 
amikor a közegészségügyi helyzet 
megengedi. A koronavírus-járvány 
esetleges második hulláma esetén 
az Európai Bizottság tovább hosz-
szabbíthatja a gyűjtési időszakot, 
ha 2020. szeptember 11-ig nem 
normalizálódik a közegészségügyi 
helyzet, vagy ismét kijárási tilalmat 
vezetnek be. A hosszabbítások idő-
tartama esetenként három hónap, 
de a gyűjtésre összesen legfeljebb 
24 hónap állhat rendelkezésre.

Amint arról beszámoltunk, ko-
rábban vita alakult ki Vincze Loránt 
EP-képviselő és a Székely Nemzeti 
Tanács vezetői között arról, hogy 
mikor lehet folytatni az aláírásgyűj-
tést. AZ SZNT sokáig fenntartotta 
álláspontját, miszerint nem bizto-
sított a jogalap az aláírásgyűjtés 
folytatására a nemzeti régiókról 
szóló európai polgári kezdeménye-
zés ügyében. Az SZNT azok után 
is így ítélte ezt meg, hogy Vincze 
Loránt arra kérte a Székely Nem-
zeti Tanácsot: ne veszélyeztesse 
a nemzeti régiókért összegyűjtött 
több mint egy millió aláírást azzal, 
hogy az Európai Bizottság (EB) és 
az Európai Parlament (EP) kedvező 
döntése után sem indította újra az 
aláírásgyűjtést.

Az SZNT vezetői és partnereik 
2013-ban terjesztették az EB elé a 
nemzeti régiók védelme érdekében 
megfogalmazott európai polgári 
kezdeményezést. Az egymillió alá-
írás összegyűjtését azonban csak 
2019 májusában kezdhették el, mi-
után pert nyertek a kezdeményezés 
bejegyzését elutasító EB ellen. Az 
idén május 7-én lezárult aláírás-
gyűjtés során – a járványhelyzet 
ellenére – több mint egymillió 
EU-állampolgár támogatta a kezde-
ményezést, de a szükséges hét he-
lyett csak három EU-tagországban 
sikerült teljesíteni az illető tagor-
szágra megszabott érvényességi kü-
szöböt. Emiatt létfontosságú, hogy 
a teljes siker érdekében folytatni 
tudják az aláírásgyűjtést.

 » A külügyi 
megbízott úgy 
látja, ez a téma 
továbbra is 
foglalkoztatja az 
embereket. Ez 
nemcsak magyar 
ügy, hanem euró-
pai ügy, ezért 
most egy össz-
európai kam-
pány következik 
– hangsúlyozta 
Dabis Attila.
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Megbírságolták a szobrok 
nyakában szelfi ző lányt
Ezer lejes bírságot rótt ki a gyu-
lafehérvári helyi rendőrség egy 
Szeben megyei fi atal nőre, aki több 
szoborra is felmászott a várban, 
hogy szelfi t készítsen velük. Az 
Agerpres szerint a helyi rendőrök 
a nő által a közösségi portálra 
feltöltött képek láttán értesültek az 
esetről, és vizsgálatot indítottak, így 
bukkantak a nyomára. Mint írták, 
a 22 éves lány „decens és kevésbé 
decens” pózokban fotózkodott 
a szobrokkal, miután felmászott 
rájuk. A gyulafehérvári polgármes-
teri hivatal szerint a tiszteletlen 
turista a lehető legnagyobb bírságot 
kapta, amit ki lehet róni hasonló 
bűncselekményért, tettével ugyanis 
megszegte az együttélés szabályait 
és vétett a közrend ellen. A lány 
beismerte tettét és törölte a képeket 
a közösségi portálról.

Helikoptert hívott egy turista 
a Fogarasi havasokban
Helikoptert kellett hívnia egy 
turistának a Fogarasi havasokban, 
a Maros megyei SMURD járműve 
a Negoiu csúcs közelében, egy 
meredek lejtőn rekedt túrázónak 
sietett a segítségére. Adrian David, 
a Szeben megyei SMURD vezetője 
szerint a légijárművön kívül egy 
szárazföldi csapat is a bajba jutott 
segítségére sietett. A Szeben me-
gyei hegyimentőknek azért kellett 
Maros megyei kollégáik segítségét 
kérni, mivel a megyében nincs 
SMURD-helipokter. Balesetkor 
azokhoz a turistákhoz, akiket nem 
tudnak felvonóval a Bâlea-tóhoz 
szállítani, onnan pedig mentőau-
tóval továbbvinni, a Maros megyei 
SMURD-helikoptert szokták hívni.

Esőre fi gyelmeztetnek
Narancssárga riasztást adott ki 
tegnap az Országos Meteorológiai 
Szolgálat (ANM) kilenc megyére a 
várható záporok, zivatarok miatt. 
21 megyében sárga riasztás van 
érvényben. Az időjósok szerint 
Erdélyből Kovászna, Hargita és 
Brassó megyében, fokozott légköri 
instabilitás miatt felhőszakadásra, 
gyakori villámlásra, megerősödő 
szélre, viharokra és jégesőre is 
számítani lehet. A lehulló csapa-
dék mennyisége meghaladja a 
40–50 litert négyzetméterenként. 
Ugyanakkor míg a központi, nyu-
gati és északi országrészben lehűl 
az idő, délkeleten marad a hőség, 
a hőmérséklet-nedvesség mutató 
eléri és helyenként meghaladja a 
80-as kritikus küszöböt.




