
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 

KÖZGYŰLÉSE 

HATÁROZAT 

Szám: 29/2021. (III. 24.) MÖK határozat 

Tárgy: Döntés a „Minority SafePack” elnevezésű európai polgári kezdeményezés 

támogatásáról 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva a 

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat megköszöni mindazon személyek és közösségek 

támogatását, akik aláírásukkal támogatták a „Minority SafePack” kezdeményezést. 

 Üzenjük:  Nem vagytok egyedül! 

 

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat üdvözli az Európai Parlament állásfoglalását a 

„Minority SafePack” kapcsán. Kijelenti, hogy változatlanul elkötelezett az Európai 

Unió alapértékei kapcsán, azon dolgozik, hogy mind nemzeti, mind uniós 

célkitűzéseinket közösen valósítsuk meg. 

 

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat elutasítja az Európai Bizottság 2021. január 14-i 

a „Minority SafePack” - egymillió aláírás a sokszínű Európáért" elnevezésű európai 

polgári kezdeményezésről szóló közleményben foglaltakat, amely szerint nincs 

szükség további jogalkotásra, illetve nem ért egyet a kohéziós politikai 

pénzeszközökkel kapcsolatos jogszabályi keret kiigazításával. Csalódottan tapasztalja, 

hogy 50 millió kisebbségben élő európai embert, beleértve a magyar lakta 

kisebbségeket is, cserben hagyta az Európai Bizottság állásfoglalása. 

 

4. A Veszprém Megyei Önkormányzat támogatja az aláírásgyűjtésben szerepelt 9 egyedi 

javaslat mindegyikét, különösen javasolja, hogy az Európai Unió határozza meg a 

kulturális-és nyelvi sokszínűség védelmének módjait. Támogatja a kis régiókban élő, 

kisebbségi nyelvet beszélő közösségek számára támogatási program indítását, a 

gazdasági, társadalmi és területi kohézió céljainak megerősítésére. Támogatja, hogy a 

kisebbségi jogokat az Európai Unió szabályozza, a kisebbségi jogok is legyenek részei 

az uniós alapszerződésnek. 

 

5. A Veszprém Megyei Önkormányzat elvárja Vera Jourová biztostól, az EU értékekért 

és átláthatóságért felelős alelnökétől, hogy konkrét intézkedési javaslatot fogalmazzon 

meg a „Minority SafePack” európai polgári kezdeményezés kapcsán. 

  



 

6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a határozatot megküldi a 

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének, a további szükséges intézkedések 

megtétele érdekében. 

 

 

Határidő: 1.-5. pont tekintetében: azonnal 

6. pont tekintetében: 2021. március 25. 

Felelős:  Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke  

 

 

 

 

 

 

  Polgárdy Imre s.k. 

  a megyei közgyűlés elnöke 
 

 

 

A határozat kihirdetésének napja: 2021. március 24. 


