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i IS . számú előterjesztés 

a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák 
fenntarthatóságáért" tárgyú európai polgári kezdeményezés támogatásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Legalább egymillió uniós polgár, akik egyben a tagállamok egy jelentős számának 
állampolgárai, kezdeményezheti, hogy az Európai Bizottság - hatáskörén belül - terjesszen elő 
megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint az 
Európai Unióról szóló szerződés végrehajtásához uniós jogi aktus elfogadására van szükség. A 
kezdeményezést olyan polgári bizottság indíthatja el, amely legalább 7 olyan személyből áll, 
akik legalább 7 különböző tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, és ha köztük európai 
parlamenti képviselők vannak, akkor ők nem számíthatók be a taglétszámba. A tagállamonkénti 
legalacsonyabb támogatói számot az adott ország európai parlamenti képviselőinek a száma 
alapján állapítják meg, a megválasztott EP-képviselők számának 750-szerese. 

Izsák Balázs Árpád, Dabis Attila, Roland Rolf Dudda, Andreas Schmaltz, Öry Péter, Franciscus 
Albert Bemardus Jeursen és Jordi Xucla Costa „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a 
regionális kultúrák fenntarthatóságáért" tárgyú európai polgári kezdeményezés indított. 

A kezdeményezés tárgya: ,,Az Unió kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a 
régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek 
meg az őket körülvevő régióktól." 

A kezdeményezés fő céljai: ,,A fentiekben jelzett régiók, köztük a közigazgatási hatáskörökkel 
nem rendelkező földrajzi körzetek lemaradását úgy kell megelőzni, a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió feltételeit fenntartani, hogy közben sajátosságaik ne változzanak meg. Ehhez 
biztosítani kell számukra a hozzáférés esélyegyenlőségét a strukturális alapokhoz, minden más 
EU alaphoz, forráshoz, programhoz, meg kell teremteni a garanciákat sajátosságaik 
fenntartásához, a megfelelő gazdasági fejlődéshez, hogy az Unió átfogó, harmonikus fejlődése 
fenntartható legyen, és kulturális sokszínűsége is fennmaradjon." 

A kezdeményezéshez szükséges egymillió aláírásból az előterjesztés benyújtásáig 85 964 gyűlt 
össze, az aláírásgyűjtés határideje 2020. május 7. napja. A tagállamonként szükséges 
aláírásmennyiséget egyedül a magyarországi aláírók érték el (395%), jelentőseb arányt sikerült 
elérni továbbá Romániában (67%) és Szlovákiában (34%). A többi tagállamban az aláírók 
száma csekély (általában 1 % alatt). 

Javasolom, hogy a Képviselő-testület határozatban fejezze ki a kezdeményezéssel kapcsolatos 
egyetértését. 



II. Hatásvizsgálat 

A Képviselő-testület a határozatában kifejezheti a fontos, közérdekű céllal kapcsolatos 
egyetértését, előmozdíthatja a támogatottság növekedését. 

III. A végrehajtás feltételei 

A döntés végrehajtásához szükséges feltételek a Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre állnak. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2020. február 14. 

Dr. z bó Krisztián 
Jegyzo 

pontból ellenjegyzem: 

1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2020. ( ...... ) határozata 

a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák 
fenntarthatóságáért" tárgyú európai polgári kezdeményezés támogatásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kohéziós 
politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért" tárgyú európai 
polgári kezdeményezést támogatja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérje fel a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Európai Unió tagállamaiban lévő testvérvárosait és 
partnertelepüléseit az 1. pont szerinti európai polgári kezdeményezés támogatására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 
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