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TILTAKOZÁS

Az Európai Bizottság 2021. január 14-én kelt határozata visszautasította az európai nemzeti
kisebbségek védelméről szóló Minority SafePack elnevezésű európai polgári
kezdeményezés továbbvitelét. Tette ezt annak ellenére, hogy a széleskörű támogatottságot
élvező kezdeményezés teljesítette az összes szükséges feltételt ahhoz, hogy a Bizottság
elindítsa az uniós jogalkotási folyamatot.
A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ)
megbotránkozva értesült arról, hogy a Bizottság közel 1,2 millió uniós állampolgár akaratát és
az Európai Parlament többségének támogatását figyelmen kívül hagyva, hozta meg elutasító
határozatát.
A NYEOMSZSZ a leghatározottabban tiltakozik az ellen, hogy bár az Európai Unió azt hirdeti,
hogy fontosnak tartja a különböző kisebbségek jogainak a megerősítését és tiszteletben
tartását, a saját, mintegy 50 millió fős, őshonos nemzeti kisebbségei esetében ugyanezt
nem gyakorolja.
Nyugat-Európa 17 országában jelen lévő szövetségünk kiemelten fontosnak tartja valamennyi
európai őshonos nemzeti kisebbség jogainak védelmét és létük hosszú távú biztosítását. Ezért
kifogásolja az Európai Bizottság döntését és egyenlő bánásmódot követel az Európai Uniótól
az őshonos nemzeti kisebbségek számára!
2021. január 22.
Bihari Szabolcs (Stockholm, elnök)
Dr. Klement Kornél (Frankfurt, elnökhelyettes)
Szennyessy László (Zürich, elnökhelyettes)
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PROTEST

Mit dem am 14. Januar 2021 verabschiedeten Beschluss der Europäischen Kommission
wurde die Umsetzung der Europäischen Bürgerinitiative Minority SafePack, in der es um den
Schutz der europäischen nationalen Minderheiten geht, abgelehnt. Dies geschah trotz der
Tatsache, dass die von breiten Kreisen unterstützte Initiative alle Bedingungen erfüllte, die
dafür notwendig sind, dass die Kommission das Gesetzgebungsverfahren der Union einleitet.
Der Bund Ungarischer Landesverbände in Westeuropa (Nyugat-Európai Országos
Magyar Szervezetek Szövetsége, NYEOMSZSZ) nahm schockiert zur Kenntnis, dass die
Europäische Kommission bei der Verabschiedung ihres negativen Beschlusses den Willen
von fast 1,2 Millionen EU-Bürgern und die Unterstützung einer Mehrheit des Europäischen
Parlamentes ignorierte.
NYEOMSZSZ protestiert entschieden dagegen, dass die Europäische Union, obwohl sie
erklärt, die Stärkung und Wahrung der Rechte verschiedener Minderheiten für wichtig zu
halten, im Falle der eigenen etwa 50 Millionen Menschen umfassenden autochthonen
nationalen Minderheiten nicht denselben Standpunkt vertritt.
Unser in 17 westeuropäischen Ländern vertretener Bund erachtet den Schutz der Rechte aller
einheimischen nationalen Minderheiten Europas und die langfristige Sicherung ihres
Bestehens als überaus wichtig. Deswegen spricht er sich gegen den Beschluss der
Europäischen Kommission aus und fordert von der Europäischen Union eine gleichberechtigte
Behandlung einheimischer nationaler Minderheiten!
22. Januar 2021
Szabolcs Bihari (Stockholm, Vorsitzender)
Dr. Kornél Klement (Frankfurt, stellvertretender Vorsitzender)
László Szennyessy (Zürich, stellvertretender Vorsitzender)

