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„Minority SafePack Initiative” elindítói Hans Heinrich Hansen, 
az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) akkori el-
nöke és Kelemen Hunor a Romániai Magyarok Demokratikus 
Szövetségének elnöke voltak. 2013 elején polgári kezdeménye-
zésükkel kérték az Európai Uniót, hogy javítsa a nemzeti és 
nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmét és erősítse 
az Unió kulturális sokszínűségét. Azt kezdeményezték, hogy 
az Európai Unió fogadjon el a nemzeti és nyelvi kisebbségek-
hez tartozó személyek védelmét növelő és az Unió kulturális 
és nyelvi sokféleségét erősítő jogi aktusokat: a regionális és 
kisebbségi nyelvek, művelődés és az oktatás, a regionális po-
litika, a közképviselet, az egyenlőség, audiovizuális és egyéb 
médiatartalmak, valamint a regionális (állami) támogatás te-
rületén.

Az Európai Bizott ság 2013 szeptemberében azzal az in-
doklással utasított a el a kezdeményezés regisztrációját, hogy 
annak tartalma a nemzetállamok hatáskörébe tartozik, il-
letve meghaladja a az EU kompetenciáit. A kezdeményezők 
„Minority SafePack – one million signatures for diversity in 
Europe” (Minority SafePack – egymillió aláírás az európai sok-
színűségért) címmel fordultak az Európai Törvényszékhez, 
amely 2017 februárjában végül kimondta az elutasítás jogsze-
rűtlenségét és felszólított a az Európai Bizott ságot, regisztrálja 
a kezdeményezést. Az áprilisi regisztrációt követően – a pol-
gári kezdeményezésekre vonatkozó szabályok értelmében – 
egy éven belül legalább hét tagállamból egymillió támogató 
aláírást kell összeszedniük a kezdeményezőknek.

A FUEN május 17-21-i kolozsvári kongresszusán a kez-
deményezés összeállítói tájékoztatt ák a tagszervezetek kép-
viselőit céljaikról és a bírósági döntést követő lépésekről. A 
kongresszus második napján hivatalosan is megkezdődött  
a támogató aláírások összegyűjtése érdekében szerveződő 
kampány: felszólított ák a tagszervezeteket, hogy rendezvé-
nyeiken, valamint a számukra hozzáférhető médiában tájé-
koztassák a nemzeti kisebbségekhez tartozó tagjaikat a kez-
deményezés céljairól és kezdjék meg maguk is a támogató 
aláírások gyűjtését. 
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