EFA-küldöttgyűlés: Európa minden népnek otthona
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A bajorországi Landshutban, április 13-14. között tartotta éves küldöttgyűlését az Európai Szabad
Szövetség (EFA). Az európai regionalistákat és autonomistákat tömörítő pártcsaládnak az Erdélyi
Magyar Néppárt is tagja, a tanácskozáson pedig jelen volt és felszólalt Szilágyi Zsolt, az Erdélyi
Magyar Néppárt elnöke is.

„Tavaly arra kértem önöket, támogassák a Minority Safe Pack aláírásgyűjtését. Köszönöm, hogy
megtették. Közös, európai siker, hogy összegyűlt a több mint 1,2 millió aláírás” – mondta Szilágyi
Zsolt. „Mi, magyarok, büszkék vagyunk arra, hogy a kárpát-medencei magyarok alírásai nélkül nem
lett volna sikeres a kezdeményezés. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a
maximumot kihozzuk a kezdeményezésből – rábírva az Európai Bizottságot eddigi álláspontja
megváltoztatására. Az őshonos közösségek védelme európai ügy, Európa pedig minden népnek
otthona kell legyen. Ukrajnában a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség székházát terrorista
támadás érte nemrég, Romániában pedig a miniszterelnök akasztással fenyegette mindazokat, akik
a székely zászlót ki akarják tűzni. Ezt nem engedhetjük. Szükség van a párbeszédre, az autonómia
nekünk is jár” – hangsúlyozta a Néppárt elnöke, majd arra kérte az EFA vezetőit, hogy minden
lehetséges fórumon tiltakozzanak Dabis Attila nemrégiben történt romániai kitiltása ellen. „Dabis
Attila néhány évvel ezelőtt az EFA gyakornokaként dolgozott. Kitiltása elfogadhatatlan. Ugyanakkor
köszönet illeti a katalán és baszk vezetőket az ügyben tanúsított szolidaritásuk miatt” – mondta
Szilágyi.
Josep-Maria Terricabras katalán EP-képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy Franz
Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke máris igyekszik hűteni a kedélyeket, ugyanis
kijelentette: túl sokat nem kell várni az Európai Bizottságtól a Minority Safe Pack sikeres
aláírásgyűjtése nyomán.
A németországi dánokat képviselő Anke Spoorendonk, akinek pártja – az SSW – az EFA tagja, azt

javasolta, hogy a pártszövetség szólítsa fel az Európai Bizottságot, hogy az tegye lehetővé minden
tagállamban az önrendelkezési jog békés gyakorlását. Spoorendonk, aki a Minority Safe Pack
kezdeményező bizottságában is benne volt, ennek sikerén felbuzdulva terjesztette elő javaslatát. A
korzikai Roccu Garoby hasonló javaslata nyomán a közgyűlés felszólította az Európai Bizottságot,
hogy a katalán népszavazás során tapasztalt európai feszültség és brüsszeli tehetetlenség láttán,
lássanak neki egy, az önrendelkezési jog gyakorlásáról szóló európai direktíva kidolgozásához.
A több mint 230 küldött áttekintette a tagpártok elmúlt évben kifejtett tevékenységét, és
elfogadták a pártszövetség jövő évi, európai parlamenti választások alkalmából bemutatandó
keretprogramját. A tanácskozás végén határozatban ítélték el a török kormány kurdok elleni
hadjáratát, és felszólították a madridi kormányt, hogy fogadja el a katalán választások eredményeit.
A korzikai önrendelkezést előirányzó indítvánnyal kapcsolatba határozatban kérték a francia
kormányt, hogy fogadja el a párbeszédet és a korzikai kormány javaslatát a sziget autonómiájának
megteremtése érdekében.
A küldöttgyűlést követően ülésezett az EFA ifjúsági szervezete – az EFAy – is, másnap pedig az EFA
háttérszervezete, a Coppieters Alapítvány is megtartotta küldöttgyűlését, melyen részt vett Sándor
Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke is.
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