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Tárnok Balázs
A koronavírus hatása a kisebbségvédelmi tárgyú 
európai polgári kezdeményezésekre1

1. Bevezetés1

A koronavírus nemcsak mindennapja-
inkat, de az európai politikai és jogi folya-
matok egy részét is teljesen felforgatta� A 
rendkívüli helyzet a két magyar kötődésű, 
a nemzeti kisebbségek jog- és érdekvédel-
mére irányuló európai polgári kezdemé-
nyezést, a Minority SafePack és a Nemzeti 
régiók védelméről szóló kezdeményezéseket 
is jelentős mértékben érinti� Előbbi jelenleg 
az uniós intézmények előtti eljárás szaka-
szában tart, utóbbi esetében pedig május 
7-én ért véget az egyéves aláírásgyűjtési 
időszak� Az Európai Bizottság – reagálva 
a koronavírus-járvány ellen hozott tagál-
lami intézkedések által kialakult hely-
zetre – 2020� május 20-án javaslatot 
tett az európai polgári kezdeményezések 
eljárási határidejének meghosszabbítá-
sára� Az előterjesztés értelmében fél évvel 
meghosszabbodna a Nemzeti régiók védel-
méről szóló kezdeményezés aláírásgyűj-
tési időszaka, valamint kitolódnának a 
Minority SafePack uniós intézmények általi 

1 Jelen	 tanulmány	 a	 szerző	 EUSTRAT	 –	 Európa	
Stratégia	 Kutatóintézet	 oldalán	 megjelent	 alábbi	
elemzéseinek	 egységes	 szerkezetbe	 foglalt,	 módo-
sított	 változata:	 A	 koronavírus	 hatása	 az	 európai	
polgári	 kezdeményezésekre	 –	 kitolja	 a	 Bizottság	
a	 határidőket?	 https://eustrat.uni-nke.hu/
hirek/2020/04/28/a-koronavirus-hatasa-az-euro-
pai-polgari-kezdemenyezesekre-kitolja-a-bizott-
sag-a-hataridoket?fbclid=IwAR2GkDkoNxgSD1_

vizsgálatára és annak érdemi megválaszo-
lására vonatkozó határidők is�

2. Nemzeti régiók védelméről szóló 
kezdeményezés

A Székely Nemzeti Tanács által életre 
hívott Kohéziós politika a régiók egyen-
lőségéért és a regionális kultúrák fenn-
tarthatóságáért c� európai polgári kezde-
ményezés2 nyilvántartásba vételét még 
2013-ban utasította el a Bizottság 
hatásköri okokra hivatkozva�3 Az Európai 
Unió Bíróságának 2019� március 7-én 
közzétett másodfokú ítélete4 értelmében 
a bejegyzés elutasítására (és ezáltal az 
európai aláírásgyűjtés megakadályozására) 
jogtalanul került sor� A székelyek tehát 
– Dr� Sobor Dávid ügyvéd munkájának 

Y7wtupYKACuJbK3vg0f6nxxX6FD1rq7aVvzEmmI1Q9mI	
(Utolsó	 letöltés:	 2020.05.25.);	 Valóban	 véget	 ért	 a	
nemzeti	 régiók	 védelmében	 indított	 európai	 aláírás-
gyűjtés?	https://eustrat.uni-nke.hu/hirek/2020/05/07/
valoban-veget-ert-a-nemzeti-regiok-vedelme-
ben-inditott-europai-alairasgyujtes	 (Utolsó	 letöltés:	
2020.05.25.);	 A	 Bizottság	 az	 európai	 polgári	 kezde-
ményezések	 határidejének	 meghosszabbítását	 java-
solja	 a	 koronavírus	 miatt.	 https://eustrat.uni-nke.
hu/hirek/2020/05/26/a-bizottsag-az-europai-pol-
gari-kezdemenyezesek-hataridejenek-meghosszab-
bitasat-javasolja-a-koronavirus-miatt?fbclid=IwAR-
0 1 BOBwAYY 6 j t O v B 9 fNV J C l B Z 0Mu c 8mAN j -
BiNgRav2sq9pMMA9aYunJoo	 (Utolsó	 letöltés:	
2020.05.28.)

2 http://nemzetiregiok.eu/;	 https://europa.eu/citi-
zens-initiative/initiatives/details/2019/000007_hu	
(Utolsó	letöltés:	2020.05.25.)

3 Tárnok	 Balázs:	 Az	 Európai	 Törvényszék	 ítélete	
a	 Székely	 Nemzeti	 Tanács	 európai	 polgári	
kezdeményezése	 ügyében.	 Jogesetek Magyarázata 
(JeMa),	2016/4,	41–47.

4	 C420/16.	 P.	 sz.,	 Izsák	 Balázs	 Árpád	 és	 Dabis	 Attila	
kontra	Európai	Bizottság-ügyben 2019.	március	7-én	
hozott	ítélet	(ECLI:EU:C:2019:177).
http://curia.europa.eu/juris/document/docu-
ment.jsf;jsessionid=004E025ABCDD282F95B99F-
1D2EC35065?text=&docid=211423&pageIndex=0&-
doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&-
cid=4484046	(Utolsó	letöltés:	2020.05.25.)



Trianon 100
archivum

.retorki.hu/folyoirat

89

Műhely

köszönhetően – közel hat év pereskedés 
után történelmi győzelmet arattak 
Luxemburgban� Újabb határozatával a 
Bizottság 2019� május 7-i hatállyal nyil-
vántartásba vette a kezdeményezést,5 így 
a szervezőknek 2020� május 7-ig kellett 
összegyűjteniük a legalább egymillió 
aláírást, minimum hét uniós tagállamból�

A 2019� május 7-én indult európai aláírás-
gyűjtés nagyon sokáig teljesen esély-
telennek tűnt� Január végén még csak 
50 ezren támogatták a kezdeményezést 
szerte Európából� Bár a nemzeti régiók 
ügye februárban érezhetően fellendült 
számos magyarországi közéleti és poli-
tikai szereplő nyilvános támogatásának 
köszönhetően, a koronavírus-járvány 
nem csupán a papír alapú gyűjtést lehe-
tetlenítette el, hanem a közbeszédben is 
háttérbe szorította a nemzeti régiók ügyét� 
Mintegy három héttel az aláírásgyűjtési 
időszak vége előtt a szükséges aláírások 
negyede sem gyűlt össze�

Az aláírásgyűjtés április közepén kapott 
új, nem várt lendületet az Írdalá.hu online 
csatornák életre hívásával� A szervezők – 
elsősorban közösségi média platformok 
segítségével – sikeresen helyezték át a 
kampány súlypontját az online térbe, 
aminek eredményképpen az utolsó hétre 
az európai polgári kezdeményezések 
történetében példátlan mértékű növekedést 
láthattunk az online aláírásoknál�6 Az 
online nyilatkozatok száma május 2-án 
lépte át a 400 ezret, míg öt nappal később, 
az online gyűjtési rendszer lezárultakor 
1 008 966 aláíráson állt meg a mutató�7 Az 
utolsó napokban kevesebb mint 10 óra is 
elég volt 100 ezer új online aláíráshoz�8 

5	 Bizottság	 (EU)	 2019/721	 Határozata	 (2019.	 április	
30.)	a	Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és 
regionális kultúrák fenntarthatóságáért	elnevezésű	
javasolt	 polgári	 kezdeményezésről	 (az	 értesítés	 a	
C(2019)	3304.	számú	dokumentummal	történt).

6	 Veczán	Zoltán:	Tízezernyi	aláírás	veszhetett	oda	az	
Európai	Bizottság	miatt.	Magyar Hírlap,	2020.05.06.

7 https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/disabled	
(Utolsó	letöltés:	2020.05.25.)

8	 Mindehhez	még	hozzá	kell	számolni	a	papír	alapon	
gyűjtött	aláírásokat,	amelyek	számát	 illetően	nincs	
hiteles	adatunk,	csak	hozzávetőleges	számot	tudunk	
közölni	 (Magyarországról	 kb.	 100	 ezer,	 Erdélyből	

Hozzá kell tenni, hogy ez a kiemelkedő 
növekedés elsősorban a magyarországi és 
erdélyi aláírásgyűjtés eredménye, a kezde-
ményezést eddig szinte kizárólag a magyar 
nemzeti közösségek támogatták�9

Így bár az utolsó héten tapasztalt, a jogin-
tézmény történetében is példátlan inten-
zitású mozgósítás és a széleskörű magyar 
összefogás eredményeként összegyűlt az 
egymillió aláírás, az érvényesség másik, 
konjunktív feltétele, a tagállamokra vonat-
kozó minimum aláírásszám az előírt hét 
tagállam helyett csak Magyarországon, 
Romániában és Szlovákiában teljesült� 
Következésképpen, bár a kezdeményezés 
a magyar nemzeti közösségnek köszön-
hetően három hét alatt európai viszony-
latban is „csodát tett” (ennek a rendkívüli 
nemzeti összefogásnak különösen nagy 
jelentősége van a Nemzeti Összetartozás 
Évében), az európai támogatottságának 
hiánya miatt jogi szempontból egyelőre 
sikertelennek tekinthető�

A koronavírus-járvány miatt a szervezők 
április elején az aláírásgyűjtési időszak 
meghosszabbítását kérték a Bizottságtól�10  
A szervezők szerint a koronavírus-jár-
vány, illetve a tagállamok által alkalma-
zott korlátozások lehetetlenné tették a 
papír alapú aláírásgyűjtést� Meglátásunk 
szerint az aláírásgyűjtési időszak 
meghosszabbítása a koronavírus-jár-
vánnyal időben érintett európai polgári 
kezdeményezések esetében indokoltnak 
tekinthető� Az európai polgári kezdemé-
nyezésről szóló rendelet értelmében az 

kb.	 150	 ezer	 papír	 alapú	 támogató	 nyilatkozat	
valószínűsíthető).

9	 Az	 1	 008	 966	 online	 aláírásból	 Magyarország	
786	528,	Erdély	169	047,	Felvidék	26	996,	a	mara-
dék	24	EU	 tagállam	26.381	elektronikus	 támogató	
nyilatkozatot	 produkált.	 Összességében	 tehát	 az	
egyéves	határidő	alatt	online	és	papír	alapon	össze-
gyűjtött	mintegy	1,25	millió	aláírás	hozzávetőleg	95	
százaléka	Magyarországról	és	Erdélyből	érkezett	be	
(ebből	csak	Magyarország	70	százalékot	ad).

10	 Aláírásgyűjtés	 a	 nemzeti	 régiók	 védelmében:	 az	
SZNT	a	határidő	meghosszabbítását	kérte.	Maszol.
ro,	 2020.04.08.	 https://www.maszol.ro/index.
php/belfold/124953-alairasgy-jtes-a-nemzeti-regi-
ok-vedelmeben-az-sznt-a-hatarid-meghosszabbita-
sat-kerte	(Utolsó	letöltés:	2020.05.25.)
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európai polgári kezdeményezés hozzájárul 
az Unió demokratikus működésének javí-
tásához a polgároknak az Unió demok-
ratikus és politikai életében való részvé-
tele révén�11 Szintén a rendelet írja elő, 
hogy biztosítani kell az európai polgári 
kezdeményezéssel kapcsolatos eljárások 
és feltételek felhasználóbarát jellegét� A 
Covid–19 járvány következtében kiala-
kult helyzetben ugyanakkor a polgárokat 
objektív okok, a tagállamok által alkalma-
zott intézkedések korlátozták abban, hogy 
az európai polgári kezdeményezés intéz-
ménye által részt vegyenek az Unió demok-
ratikus és politikai működésében, mivel 
ezek az intézkedések lehetetlenné teszik 
a papír alapú aláírásgyűjtési tevékenység 
megvalósítását� Az általános gyakorlat 
szerint ugyanakkor a társadalom jelentős 
része számára kizárólag a papír alapú 
aláírásgyűjtés teszi lehetővé a polgári 
részvételt, így az európai polgári kezdemé-
nyezések támogatását�12 A kérelmet ezen 
felül az is alátámasztja, hogy a járvány 
okozta rendkívüli helyzet meglátásunk 
szerint vis maiort eredményezett�13 

A Bizottság hatáskörét az európai polgári 
kezdeményezésekben indult aláírás-
gyűjtési időszak meghosszabbítására a 
korábbi esetek is alátámasztják� A polgári 
kezdeményezések kezdeti szakaszában 
ugyanis az online gyűjtési rendszerrel 
kapcsolatos, az aláírásgyűjtés ellehetet-
lenülését eredményező működési prob-
lémák kompenzálásaként a Bizottság 

11	 Az	 Európai	 Parlament	 és	 a	 Tanács	 (EU)	 2019/788	
rendelete	az	európai	polgári	kezdeményezésről, HL	
L	130,	2019.05.17.,	55–81.

12	 Példa	 lehet	erre	az	Egy közülünk	polgári	kezdemé-
nyezés,	amelynek	esetében	az	aláírások	mintegy	70	
százaléka	papír	alapon	gyűlt	össze,	vagy	a	Minority 
SafePack,	amely	esetben	szintén	a	támogató	nyilat-
kozatok	közel	fele	papír	alapon	érkezett	be.

13	 A	 Bíróság	 szerint	 a	 vis maior	 fogalma	 rendkívüli	 és	
előreláthatatlan,	az	arra	hivatkozón	kívül	álló	körül-
ményekre	 vonatkozik,	 amelyek	 következményeit	 a	
legnagyobb	 gondosság	mellett	 sem	 lehet	 elkerülni,	
jelentését	pedig	mindig	arra	a	jogi	háttérre	tekintet-
tel	kell	meghatározni,	amelyben	az	joghatással	jár.	–	
Ld.	C-99/12.	sz.,	Eurofit	SA	kontra	Bureau	d’intervent-
ion	et	de	restitution	belge	(BIRB)-ügyben	2013.	július	
18-án	 hozott	 ítélet	 (ECLI:EU:C:2013:487),	 31–32.	
pont,	és	az	ott	hivatkozott	bírósági	gyakorlatot.

– saját hatáskörében eljárva, politikai 
döntés formájában – több európai polgári 
kezdeményezés aláírásgyűjtési időszakát 
meghosszabbította (így például mintegy 
fél évvel kitolta a Fraternité 2020, a Vízhez 
való jog és az Egy közülünk c� kezdeménye-
zésben indult aláírásgyűjtés határidejét)�14

3. Minority SafePack kezdeményezés

A Minority SafePack szervezői még 2013-
ban nyújtották be az Európai Bizottsághoz 
a Minority SafePack – egymillió aláírás 
a sokszínű Európáért című európai 
polgári kezdeményezésüket�15 A Bizottság 
hatásköri okokra hivatkozva elutasí-
totta a kezdeményezés nyilvántartásba 
vételét, amely döntést a szervezők az 
Európai Törvényszék előtt támadtak 
meg� A Törvényszék 2017� februári ítéle-
tében helyt adott a felperesek kérelmé-
nek,16 amelynek következményeként a 
Bizottság részlegesen nyilvántartásba 
vette a kezdeményezést, így megkezdőd-
hetett az aláírások gyűjtése� Mint ismert, 
2018 áprilisában történelmi sikert ért el a 
Minority SafePack, ugyanis több mint 1,1 
millió hiteles támogató nyilatkozat gyűlt 
össze a kezdeményezés mellett� A javaslat 
Bizottsághoz történő benyújtására ugyan-
akkor csupán másfél év múlva, 2020� 
január 10-én került sor�17 A kezdemé-
nyezés második szakasza az uniós intéz-
mények előtt zajlik� 2020� február 5-én 
a szervezők személyes találkozó keretén 
belül ismertették célkitűzéseiket, valamint 

14	 A	 Bizottság	 hasonlóan	 járt	 el	 a	 Stop Vivisection, 
a	 Minőségi Európai Oktatás Mindenkinek, Az 
EU Klíma-Energia csomagjának felfüggesztése 
és	 a Central public online collection platform 
for the European Citizen Initiative	 c.	 európai	
polgári	 kezdeményezések	 esetében,	 amelyek	
vonatkozásában	 négy,	 három,	 illetve	 két	 hónapos	
határidő-hosszabbításról	határozott.

15 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initi-
atives/open/details/2017/000004	 (Utolsó	 letöltés:	
2020.05.25.)

16 Tárnok	 Balázs:	 A	 Törvényszék	 ítélete	 a	 Minority	
SafePack	kontra	Bizottság	ügyben.	JeMa,	2017/1–2.

17	 Online	 regisztrálták	 a	Minority	 SafePack	 aláírásait	
az	Európai	Bizottságnál.	FUEN,	2020.01.10.	https://
www.fuen.org/hu/article/Online-regisztraltak-
a-Minority-SafePack-alairasait-az-Europai-
Bizottsagnal	(Utolsó	letöltés:	2020.05.25.)
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bemutatták a kezdeményezés mögött álló 
Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának 
(FUEN) szakértői által kidolgozott 
szövegszerű jogszabályjavaslatokat is�18

Az európai polgári kezdeményezésről szóló 
rendelet értelmében a kezdeményezést a 
benyújtását követő három hónapon belül 
az Európai Parlament nyilvános meghall-
gatáson tárgyalja, majd plenáris vitát tart a 
kezdeményezésről� Ezen felül a Bizottság is 
köteles ismertetni a javaslattal kapcsolatos 
jogi és politikai következtetéseit, illetve 
nyilatkozni arról, hogy kíván-e benyúj-
tani jogalkotási javaslatot (a Bizottság erre 
nem köteles)� E közleményét a rendelet 
értelmében a Bizottságnak a benyújtástól 
számított hat hónapon belül és a kezde-
ményezés európai parlamenti nyilvános 
meghallgatása után kell közzétennie�

Ezt a forgatókönyvet jelentős mértékben 
felborította a koronavírus-járvány� Az 
Európai Parlament március elejétől gyakor-
latilag minden külsős rendezvényt felfüg-
gesztett vagy törölt az eseménynaptárából, 
így a Minority SafePack kezdeményezés 
2020� március 23-ra tervezett nyilvános 
meghallgatására sem kerülhetett sor� 
Ugyanezen okból kifolyólag halasztották 
el a kezdeményezésről szóló, április 22-re 
napirendre vett európai parlamenti plenáris 
vitát is� A rendkívüli helyzet a kezdeménye-
zéssel kapcsolatos bizottsági közlemény 
közzétételét is érinti� A rendelet ugyanis két 
konjunktív feltételt határoz meg a közle-
mény közzétételét illetően, amelyek jelen 
esetben ellentmondhatnak egymásnak� 
Az első feltétel értelmében a Bizottságnak 
2020� július 10-ig közzé kellene tennie a 
javaslatról szóló közleményét, azonban 
eddig az időpontig vélhetően nem kerül 
sor a kezdeményezés európai parlamenti 
nyilvános vitájára, amely viszont kizárja a 
második feltétel teljesülését� Amennyiben 
viszont a nyilvános meghallgatásra később, 
akár az ősz folyamán kerül sor, és azt a 
18 Minority SafePack Initiative: Legislative Proposals. 

FUEN,	 Minority	 Safe	 Pack	 Iniatiative.	 https://
www.fuen.org/assets/upload/editor/docs/doc_
iR4huwGd_MSPI_Booklet_A4_v3.pdf?fbclid=IwAR-
0MlFZX04UZAu217S J zSTpvEXKUTpOmjM-
GWSDW-55a2891NOwWdaHv0GY0
(Utolsó	letöltés:	2020.05.25.)

Bizottság megvárja, az az első feltétel telje-
sülését hiúsítja meg� A kezdeményezés 
szervezői jelezték a Bizottságnak, hogy – 
figyelemmel a rendkívüli körülményekre 
– egyetértenek a Bizottság közleményének 
közzétételével kapcsolatos határidő kitolá-
sával�19 A FUEN a kezdeményezés függőben 
tartásának másfél éves időszaka alatt rend-
kívül hasznos lobbitevékenységet végzett 
az európai politikai szereplőknél és tagál-
lami kormányoknál, az eljárás meghosz-
szabbítása pedig újabb lehetőséget biztosít 
e kezdeményezés politikai támogatottsá-
gának növelésére�

4. a BizottsáG javaslata az eljárási 
hAtáridők meghosszAbbításárA

A Bizottság átmeneti intézkedések elfo-
gadására irányuló rendeletjavaslata 
átfogóan igyekszik kezelni a koronavírus 
polgári kezdeményezésekre gyakorolt 
negatív hatásait�20 A javaslat értelmében 
hat hónappal hosszabbodna meg 
azon kezdeményezések aláírásgyűjtési 
időszaka, amelyek támogató nyilatko-
zatainak gyűjtése folyamatban volt 2020� 
március 11-én, vagyis, amely napon az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) a 
Covid–19-járványt világjárvánnyá nyil-
vánította� A javaslat tehát a már lezá-
rult kezdeményezéseket is újranyitná, 
amennyiben azok megfelelnek a fenti 
feltételnek�21

19	 Vincze	Loránt:	Minority	SafePack	advice	to	ongoing	ini-
tiatives:	adapt	 to	 the	new	setting.	European	Citizens’	
Initiative	Forum,	2020.05.05.	Elérhető:	https://europa.
eu/citizens-initiative-forum/index.php/blog/mino-
rity-safepack-advice-ongoing-initiatives-adapt-new-set-
ting_en	(Utolsó	letöltés:	2020.05.25.)	

20	 European	 Commission:	 Proposal	 for	 a	 Regulation	
of	the	European	Parliament	and	of	the	Council	lay-
ing	down	temporary	measures	concerning	the	time	
limits	for	the	collection,	verification	and	examination	
stages	provided	for	in	Regulation	(EU)	2019/788	on	
the	European	citizens’	initiative	in	view	of	the	COVID-
19	 outbreak.	 Brussels,	 20.5.2020,	 COM(2020)	 221	
final.	 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?qid=1589978906303&uri=COM:2020:221:FIN 
(Utolsó	letöltés:	2020.05.25.)

21	 A	 javaslat	 ezen	 felül	 lehetőséget	 biztosítana	 a	
Bizottság	 számára,	 hogy	 további	 három	 hónap-
pal	 meghosszabbítsa	 az	 aláírásgyűjtési	 idősza-
kot,	 amennyiben	 a	 határidő	 lejártakor	 a	 járvány	
miatt	a	tagállamok	több	mint	felében	vagy	az	Unió	
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Az előterjesztés értelmében a Székely 
Nemzeti Tanács által életre hívott, Nemzeti 
régiók védelméről szóló kezdeményezés 
aláírásgyűjtése is újra elindulna� A szer-
vezők tehát lehetőséget kapnának arra, 
hogy a példátlan Kárpát-medencei össze-
fogást megvalósító, és ekképpen politikai 
szempontból óriási sikernek tekinthető 
kezdeményezés jogi értelemben véve is 
sikeres legyen, azáltal, hogy a már össze-
gyűlt mintegy 1,3 millió aláírás mellé telje-
síteni tudja a hét ország minimum aláírás-
számaira vonatkozó feltételt is� A javaslat 
a Minority SafePack uniós intézmények 
általi vizsgálatára vonatkozó határidőket 
is kitolná� A kezdeményezés európai 
parlamenti nyilvános meghallgatására a 
koronavírus miatt nem kerülhetett sor, 
és ekképpen a Bizottság sem nyilatkozott 
érdemben a több mint 1,1 millió uniós 
polgár által támogatott javaslatcsomagról� 
A Bizottság mostani megoldási javaslata 
értelmében az EP-nek mihamarabb meg 
kell szerveznie a nyilvános meghallgatást, 
amint ezt a tagállami járványügyi helyzet 
lehetővé teszi, a Bizottságnak pedig a 
meghallgatástól számított három hónapon 
belül kell közzétennie álláspontját� 

Felmerül a kérdés, hogy miért szükséges 
a jogalkotási eljárás megindítása a polgári 
kezdeményezés eljárási határidőinek − 
különös tekintettel az aláírásgyűjtési 
időszak − meghosszabbításához, ha 2012-
ben az online gyűjtési rendszerrel kapcso-
latos működési nehézségek kompenzálá-
saként a Bizottság több európai polgári 
kezdeményezés aláírásgyűjtési időszakát 
meghosszabbította saját hatáskörében 
eljárva, azonnali hatállyal, hasonló jogalko-
tási eljárás nélkül�22 Egyfelől a jogalkotási 

összlakossága	legalább	35	százalékának	otthont	adó	
tagállamokban	még	mindig	az	aláírásgyűjtést	nehe-
zítő	 korlátozó	 intézkedések	 lesznek	 érvényben	 (a	
három	 hónapos	 hosszabbításra	 legfeljebb	 kétszer	
kerülhet	sor,	de	az	aláírásgyűjtések	összidőtartama 
nem	haladhatja	meg	a	két	évet).	Ez	a	 rendelkezés	
tehát	arra	az	eshetőségre	nyújt	jogi	alapot,	ha	a	jár-
vány	újabb	hullámai	miatt	újra	korlátozó	intézkedé-
seket	kellene	bevezetni	a	tagállamokban.

22	 European	 Commission:	 Commission	 offers	 own	
servers	 to	 help	 get	 first	 European	 Citizens’	
Initiatives	off	the	ground.	Press release,	2017.07.18.	
Elérhető:	 https://ec.europa.eu/archives/

eljárás szükségességét támaszthatja alá, 
hogy mintegy hét évvel ezelőtt az érin-
tett kezdeményezések esetében azért 
került sor az aláírásgyűjtési határ- 
idő kitolására, mert az elektronikus 
aláírásgyűjtéssel kapcsolatban merültek 
fel problémák (a fennakadás csupán a 
polgári kezdeményezés aláírásgyűjtési 
fázisát érintette)� Jelen esetben azonban 
egy olyan külső tényező okozta a nehézsé-
geket, amely egyrészt nem a Bizottságnak 
róható fel, másrészt az eljárás több szaka-
szát, így különösen a gyűjtést, az aláírások 
tagállamok által végzett érvényességi ellen- 
őrzését, valamint az uniós intézmények 
feladatát képező érdemi vizsgálatát egya-
ránt érinti� Utóbbi eset tehát nem csupán 
a Bizottság feladatkörével kapcsolatos, 
hanem az érvényességi ellenőrzés határ-
idejének kitolásával tagállami feladat-
kört is érint, az uniós intézményi vizsgá-
latok határidő-hosszabbításával pedig az 
Európai Parlament eljárásához is szorosan 
kötődik� Ebből kifolyólag részben megállja 
a helyét az az álláspont, hogy a Bizottság 
a hatáskörök szétválasztásának tiszte-
letben tartására figyelemmel kéri a Tanács 
(tagállamok) és a Parlament jóváhagyását 
a javaslathoz� Másfelől azt is látjuk, hogy 
a Bizottság az elmúlt időszakban a koro-
navírus okozta helyzetre reagálva más 
esetben is nyújtott be rendeletjavaslatot 
hasonló átmeneti intézkedések bevezetése 
érdekében�23

Ennek ellenére jogosan merül fel a 
kérdés, hogy ha hét évvel korábban – 
szintén különösebb jogalap hiányában 
– nem okozott gondot a Bizottságnak 
saját hatáskörben eljárva, jogi aktust 
nélkülöző politikai döntés útján 

commission_2010-2014/sefcovic/headlines/
press-releases/2012/07/2012_07_18_eci_en.htm	
(Utolsó	letöltés:	2020.05.25.)

23	 Lásd	például:	Az	Európai	Parlament	és	a	Tanács	ren-
delete	 a	 közlekedésre	 vonatkozó	 szabályozás	 bizo-
nyos	területein	egyes	bizonyítványok	és	engedélyek	
érvényességével,	valamint	egyes	időszakos	ellenőrzé-
sek	és	képzések	elhalasztásával	kapcsolatos	egyedi	és	
átmeneti	intézkedéseknek	a	Covid19-járványra	tekin-
tettel	történő	megállapításáról.	Brüsszel,	2020.04.29.	
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/
HTML/?uri=CELEX:52020PC0176&from=EN	 (Utolsó	
letöltés:	2020.05.25.)
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meghosszabbítani az aláírásgyűjtési 
időszakokat, akkor ebben az esetben 
miért nem tudta különválasztani az 
aláírásgyűjtési időszakok meghosszab-
bítását a tagállamokat érintő ellenőr-
zési és EP-t érintő vizsgálati határidők 
meghosszabbításától� (Ennek során 
kénytelenek vagyunk eltekinteni attól a 
politikai szempontból releváns, de jogi 
szempontból lényegtelen ténytől, hogy a 
polgári kezdeményezések kezdeti szaka-
szában a Bizottság informatikai hibái 
miatt meghosszabbított határidők ügyét 
messze nem kísérte olyan közfigyelem, 
mint amelyet jelenleg tapasztalunk a 
Covid–19 esetében� Ráadásul a Német 
Szövetségi Alkotmánybíróság legutóbbi 
döntése után az uniós intézmények igye-
keznek elkerülni az ultra vires jellegű 
döntéseket, bár ez szintén politikai, és 
nem jogi szempontnak tekinthető�)24 
Meglátásunk szerint erre lett volna lehe-
tősége, figyelemmel a korábbi prece-
densekre és arra, hogy a vonatkozó jogi 
keret e tekintetben nem változott az 
eltelt idő alatt sem (a korábbi és a hatá-
lyos európai polgári kezdeményezésről 
szóló rendelet sem tartalmaz kifejezett 
rendelkezést a határidők meghosszabbí-
tására)� Úgy véljük, a legkézenfekvőbb a 
Székely Nemzeti Tanács kérelmének elfo-
gadása lett volna� A szervezet ugyanis 
azt kérte, hogy a hat hónapos hosszab-
bítást attól az időponttól számítsák, 
amikor az EU tagállamainak többsé-
gében megszűnnek a korlátozó intézke-
dések, vagy amikortól a szervezők arról 
tájékoztatják a Bizottságot, hogy készen 
állnak az aláírásgyűjtés folytatására�25

Másfelől egyáltalán nem biztos, hogy 
ezzel az eljárással bármilyen hátrány 
éri a polgári kezdeményezések szerve-
zőit� A koronavírus polgári kezdemé-
nyezésre gyakorolt negatív hatásainak 

24	 Petri	 Bernadett:	Münchhausen	báró	 a	mocsárban.	
Az	 Európai	 Parlament	 áprilisi	 távolsági	 plenáris	
ülése	a	koronavírus	elleni	küzdelemről.	NKE	Európa	
Stratégia	Kutatóintézet,	2020.04.16.	https://eustrat.
uni-nke.hu/hirek/2020/04/16/munchhausen-ba-
ro-a-mocsarban-az-europai-parlament-aprilisi-ta-
volsagi-plenaris-ulese-a-koronavirus-elleni-kuzde-
lemrol	(Utolsó	letöltés:	2020.05.25.)	

25 Aláírásgyűjtés…	i.	m.	2020.	

orvoslása főszabály szerint nem tekint-
hető vitás politikai kérdésnek� Miután a 
Bizottság egy tartalmát tekintve méltá-
nyos javaslattal állt elő, kevés rá az 
esély, hogy politikai okokból elakadjon 
az egyeztetési folyamat� Az Európai 
Parlament jellemzően mindig határo-
zottan kiállt az európai polgári kezde-
ményezés intézménye mellett� Ráadásul 
az EP Alkotmányügyi Bizottsága (AFCO) 
Vincze Lorántot, a Minority SafePack 
mögött álló FUEN elnökét nevezte ki26 
az európai polgári kezdeményezések 
határidőmódosításaival kapcsolatos 
jelentéstevőnek�27 Ezen felül tagállami 
szinten sem várható az eljárás elaka-
dása, hiszen feltételezhetően korábban 
már sor került szakmai szintű egyezte-
tésre a tagállamok között� Éppen poli-
tikailag nem vitás jellege miatt – felte-
hetően – a jogalkotási eljárás sem vesz 
majd hosszú hónapokat igénybe, figye-
lemmel arra, ilyen esetekben az elmúlt 
időszakban rendkívül rugalmasan 
működött az uniós jogalkotás� 

5. ÖsszeGzés

Bár a koronavírus-járvány polgári kezde-
ményezésekre gyakorolt negatív hatá-
sainak orvoslása érdekében benyújtott 
bizottsági javaslat vet fel bizonyos kérdé-
seket, összességében egy méltányos és 
észszerű előterjesztésnek tekinthető� Az 
Európai Parlament és a Tanács jóváha-
gyása esetén az átmeneti intézkedések a 
magyar kötődésű, nemzeti kisebbségek 
jog- és érdekvédelmével kapcsolatos 
kezdeményezésekre is pozitív hatással 
lesz� A Minority SafePack esetében bár 
tovább húzódik az intézmények előtti 
eljárás, a szervezők ezt az időt a kezde-
ményezés politikai támogatottságának 

26	 Vincze	 Loránt:	 Később	 dönt	 az	 EB	 a	 Minority	
SafePackről,	 újraindul	 a	 nemzeti	 régiós	 aláírás-
gyűjtés,	 2020.05.20.	 https://vinczelorant.eu/
hu/kesobb-dont-az-eb-a-minority-safepack-
rol-ujraindul-a-nemzeti-regios-alairasgyuj-
tes/?fbcl id=IwAR0mRMqmy6Wbtyk1p1KYs-
ke9Vq-DFwtHK2Q0ZCGnBz-gBBxfvgdEKwoPSQo	
(Utolsó	letöltés:	2020.05.25.)

27	 Az	erdélyi	politikus	Schöpflin	György	szerepét	vette	
át,	aki	az	előző	ciklusban	volt	a	polgári	kezdeménye-
zés	rapportőre.



"A Nemzeti Összetartozás Évében a magyar nemzeti 
közösségek a kezdeményezés hajrájában olyan össze-
fogásról tettek tanúbizonyságot, amely egyértelműen 
jelzi az egymással szemben viselt felelősségünket." 
Mécsesekből kirakott székely zászló a budapes-
ti Hősök terén 2014. március 10-én, a Székely sza-
badság napja alkalmából tartott tömeggyűlésen. 
Forrás: Wikimedia Commons, Derzsi Elekes Andor.
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további növelésére tudják felhasználni� 
Vincze Loránt szerint a kezdeményezés 
európai parlamenti nyilvános meghall-
gatására októberben kerülhet sor, így a 
Bizottságnak a javaslatcsomagra adott 
érdemi válaszát előreláthatólag jövő év 
elején ismerhetjük meg�28 Ami pedig a 
Nemzeti régiók védelméről szóló kezde-
ményezést illeti, a tagállami korlátozások 
feloldásának idejére (ameddig egyébként 
is fennállnak a gyűjtést lehetetlenné tévő 
feltételek) jó eséllyel átmehet a javaslat 
az uniós jogalkotási folyamaton, így a 
kezdeményezés szervezői alappal remény-
kedhetnek abban, hogy a nyáron újrain-
dulhat a támogató nyilatkozatok gyűjtése�

A Bizottság előterjesztése a Nemzeti régiók 
védelméről szóló kezdeményezés tekinte-
tében bír különös jelentőséggel� A szer-
vezők ugyanis a javaslat értelmében 
esélyt kapnak arra, hogy jogilag is sikerre 
vigyék a kezdeményezést azáltal, hogy 
további tagállamokban gyűjtik össze a 

28	 Susánszky	Mátyás:	A	kisebbségpolitika	békepolitika.	
Vincze	 Loránt	 az	 európai	 kisebbségeket	 összefogó	
aláírásgyűjtések	jövőjéről.	Pesti Srácok,	2020.05.24.	
https://pestisracok.hu/a-kisebbsegpolitika-bekepo-
litika-vincze-lorant-az-europai-kisebbsegeket-osz-
szefogo-alairasgyujtesek-jovojerol-ps-interju/	
(Utolsó	letöltés:	2020.05.25.)

küszöbérték szerinti minimum aláírást� A 
kezdeményezés későbbi alkupozíciójának 
erősítése céljából törekedni kell európai 
jellegének erősítésére – és ezáltal legitimitá-
sának növelésére – azzal, hogy minél több 
tagállam és nemzeti régió áll az ügy mellé 
aláírások gyűjtésével is� A támogató nyilat-
kozatok „tömegének” biztosítására vonat-
kozó, nehezebb feltétel már teljesült, a 
győztes ügyhöz csatlakozásra pedig vélhe-
tően könnyebb rávenni az európai partne-
reket is� Különösen, hogy a kezdeményezés 
sikere számukra is készpénzre váltható 
eredményeket jelentene� Nemzetpolitikai 
szempontból ugyanakkor a kezdeményezés 
már most is kiemelkedő sikernek tekint-
hető, ugyanis a Nemzeti Összetartozás 
Évében a magyar nemzeti közösségek a 
kezdeményezés hajrájában olyan össze-
fogásról tettek tanúbizonyságot, amely 
egyértelműen jelzi az egymással – és külö-
nösen a határokon túl élő magyarsággal – 
szemben viselt felelősségünket�


