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Kevéssel az új Európai Parlament felállását követően és még a nyári szünet beállta előtt Gál Kinga
néppárti és Nils Torvalds liberális képviselők meghívására ma délelőtt rendkívüli tanácskozásra
gyűltek össze azok az európai képviselők, akik kezdeményezni, illetve támogatni kívánják a
Hagyományos Kisebbségek, Nemzeti Közösségek és Nyelvek frakcióközi csoportjának (ún.
intergroupjának) a következő törvényhozási ciklusban való újraalakítását.

A kisebbségi munkacsoport volt elnöke, Gál Kinga (Fidesz–KDNP) bevezetőjében visszatekintett az
1983 óta működő testület munkájára, és tájékoztatást nyújtott újraalakításának formai
követelményeiről, valamint az ezzel kapcsolatos ősz eleji tennivalókról. Nils Torvalds finnországi
svéd képviselő azon véleményének adott kifejezést, hogy az intergroup a jövőben az eddiginél is
inkább problémaorientált tevékenységet folytasson.
A megbeszélésen nagy számban részt vevő, régi és újan megválasztott, többségükben valamely
európai kisebbségi közösséghez tartozó EP-képviselők kölcsönös bemutatkozásuk nyomán a
kisebbségvédelem iránti elkötelezettségüket fejezték ki, és javaslatokat tettek a munka
hatékonyságának növelésére.
Gál Kinga képviselő külön is köszöntötte az Európai Nemzetiségek Föderális Uniójának (FUEN) jelen
lévő vezetőségi tagjait, élükön Hans Heinrich Hansen elnökkel, aki tavaly az RMDSZ-szel közösen
benyújtott kisebbségi európai polgári kezdeményezést ajánlotta az alakulófélben lévő intergroup

figyelmébe. Winkler Gyula RMDSZ-es képviselő szintén az Európai Bizottság által méltánytalanul
visszautasított kezdeményezés támogatását kérte képviselőtársaitól.
Tőkés László, a Fidesz–KDNP listáján megválasztott erdélyi képviselőnk elismeréssel szólt arról,
hogy a magyarországi kormánykoalíció nemzeti listáján vele – romániai képviselővel – együtt még
egy szerbiai és egy ukrajnai magyar képviselő is bejutott az Európai Parlamentbe, Deli Andor és
Bocskor Andrea személyében. A magyarországi néppárti küldöttség másik tagjaként Schöpflin
György professzor képviseli a nyugati szórványmagyarságot; a Romániában és Szlovákiában
megválasztott további három képviselővel kiegészülve a „magyar csapat” tagjai egyként
elkötelezettek nemcsak a Magyarországgal határos országokban élő magyar kisebbségi közösségek,
hanem éppen úgy a többi európai kisebbség, köztük a Románia határain túl élő román
nemzetiségűek ügye mellett – hangsúlyozta.
Angelika Mlinar ausztriai liberális képviselő az országában, valamint Olaszországban élő szlovénok
ügyét vetette fel. Ramon Tremosa i Balcells katalán képviselő az idén őszre kitűzött skóciai és
katalóniai népszavazásokat hozta szóba.
Ez utóbbi kapcsán erdélyi képviselőnk sajnálattal mutatott rá, hogy Romániában a magyarság
autonómiaköveteléseit szinte minden esetben szeparatizmusnak minősítik – pedig a katalánoktól és
a skótoktól eltérően ők nem az elszakadásra, hanem az országon belüli, korlátozott
önrendelkezésre törekednek.
A FUEN és az RMDSZ Minority Safe Pack elnevezésű jogszabály-kezdeményezését méltatva, Tőkés
László a Székely Nemzeti Tanács, valamint az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által útjukra indított,
másik két kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés visszautasításáról is tájékoztatást
nyújtott – az eddiginél is szorosabb összefogás fontosságát hangsúlyozva közös céljaik elérése
érdekében.
Herbert Dorfmann dél-tiroli német EP-képviselő javaslatára az egybegyűltek megegyeztek abban,
hogy még mielőtt az új Európai Bizottság megalakulna, közös levélben keresik meg Jean Claude
Juncker újonnan megválasztott elnököt, önálló kisebbségügyi biztosi tisztség létesítését vagy a
kisebbségi kérdésnek egy önálló biztos hatáskörébe való utalását javasolva neki.
Zárószavaiban Gál Kinga az eddiginél is nehezebb időszakot „jósolt” a kisebbségi munkacsoport
számára, ennek azonban nem szabad elkedvetlenítenie bennünket – mondotta.
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