Az EP-választásról is tanácskozott az EMNT és a Néppárt
elnöksége
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A hétvégén együttes elnökségi ülést tartottak Torockón az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt vezetői. A tanácskozáson megerősítették a két szervezet
értékelvű stratégiai partnerségét és egyeztették az idei esztendő kiemelt eseményeivel kapcsolatos
terveiket.

A két elnökség tagjai áttekintették a magyarországi választásokra vonatkozó regisztrációs folyamat
helyzetét. Az EMNT irodái a következő hetekben is nyitva állnak mindazok előtt, akik erdélyi magyar
állampolgárokként szeretnének részt venni a magyar országgyűlési választásokon, munkatársai
pedig minden segítséget megadnak a regisztrációhoz. A Néppárt tagjai és önkéntesei pedig saját
környezetükben közvetlen kapcsolat útján segítenek abban, hogy Erdélyben minél többen
szavazhassanak. Az EMNT és Néppárt egyaránt arra biztat, hogy külhoni magyar állampolgárokként
nem csupán az ebből fakadó demokratikus kötelességből, hanem nemzeti összetartozásunk
cselekvő bizonyítékaként éljünk első ízben kapott választójogunkkal a magyarországi választásokon.

A Torockón tartott megbeszélés napirendjén kiemelt témaként szerepelt az európai parlamenti
választás. Az EMNT és a Néppárt elnöksége hivatalosan is megerősítette: közös képviselőjelöltjük
Tőkés László, és legfontosabb célként jelölték meg azt, hogy az EP-képviselő folytathassa a hét
évvel ezelőtt megkezdett munkáját az Európai Parlamentben. Az elmúlt hetekben mindkét
szervezet vezetői többször is nyilatkoztak arról, hogy az erdélyi magyar autonómiatörekvések és a
Kárpát-medencei magyar ügy megjelenítése szempontjából a legjobb megoldás egy választási
koalíció a magyar pártok között, amelynek Tőkés László által vezetett jelöltlistája a legalkalmasabb,
hogy széles társadalmi támogatottságú, erős erdélyi magyar képviseletet küldjünk Brüsszelbe. Az
együttes ülés résztvevői, meghallgatva a Néppárt elnöke, Toró T. Tibor helyzetértékelését,
tudomásul vették, hogy a választási együttműködésre vonatkozó javaslataikat az RMDSZ vezetői
rendre elutasították, világossá téve, hogy a belpolitikai megfontolások és a képviseleti monopólium
számukra fontosabb, mint az autonómia és annak brüsszeli képviselete. Ezért az EMNT és a Néppárt
elnöksége számba vette – immár nem csak az elméleti lehetőség, hanem a megvalósíthatóság
szempontjából is – a választási koalíción túlmutató egyéb megoldásokat. Ezek közül megfontolásra
méltónak találták az önálló jelöltlista állítását a Néppárt jele alatt, illetve Tőkés László
függetlenként való indulását, aki a tanácskozáson kijelentette: ha más megoldás nincs, bármelyik
lehetőségre készen áll.
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