Tárgyalás az Európai Bizottsággal a nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezés bejegyzése érdekébe

2017. szeptember 8-án, pénteken, Brüsszelben tárgyaltak az Európai Bizottság jogi
szolgálatának képviselőivel a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés
szervezői. Az ügyben négy éve húzódik a peres eljárás az Európai Unió Bírósága előtt, miután
a Bizottság az uniós hatáskör hiányára hivatkozva elutasította a kezdeményezés bejegyzését.

A javaslatot kidolgozó Székely Nemzeti Tanács azért kezdeményezett most személyes
egyeztetést, mivel a Bizottság korábbi, megszorító gyakorlatát feladva részlegesen bejegyzett
olyan később benyújtott kezdeményezéseket mint a Minority SafePack vagy a Stop TTIP. Erre
támaszkodva lehetségesnek tűnt a peren kívüli megegyezés a nemzeti régiókról és a kohéziós
politika reformjáról szóló polgári kezdeményezés ügyében is.

Az Európai Bizottság jogászaival folytatott megbeszélés során a Székely Nemzeti Tanács
képviselői hangot adtak annak a meggyőződésüknek, hogy az Európai Unió kohéziós
politikájának rendszerében külön szabályokat kell alkotni a nemzeti régiók gazdasági
leszakadásának megakadályozása és a regionális kultúrák fenntarthatósága érdekében. Ennek
csak első lépése a polgári kezdeményezésük bejegyzése. A peren kívüli megegyezés
érdekében a küldöttség tagjai ugyanakkor vállalták, hogy egyértelművé tegyék – ahogy eddig –
a jövőben is az uniós hatásköröket és a tagállami szuverenitást tiszteletben tartó jogalkotási
folyamatot kívánnak elindítani.

A pénteki találkozón megtörtént az első közvetlen kapcsolatfelvétel, a felek konstruktív
megbeszélést folytattak a polgári kezdeményezés vitás pontjairól és az ezekkel kapcsolatban
fennálló jogi álláspontokról. Bár az egyeztetés rendkívül hasznosnak bizonyult, hiszen a
tisztázandó jogkérdések tekintetében a felek tovább közelítették álláspontjaikat, a
kezdeményezés bejegyzéséről egyelőre nem született döntés. Mivel mindkét oldal nyitottnak
bizonyult az eltérő álláspontok közelítésére, a kezdeményezők továbbra is bíznak abban, hogy
még a bírósági eljárás lezárulta előtt sor kerülhet a peren kívüli megegyezésre, és a
kezdeményezők által felvetett kérdéskörben megkezdődhet az európai szintű konzultáció és
aláírásgyűjtés.
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