
Projekt Klubu radnych  
Mniejszości Niemieckiej  

 
Uchwała Nr      /2021  

Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia     /2021 

 
 
 

w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Komisji 
Europejskiej w związku z odrzuceniem Europejskiej Inicjatywy Minority Safe Pack” 

 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668) oraz § 20 ust. 1 Statutu Województwa 
Opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 3881 ze zm.), Sejmik Województwa 
Opolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 
Uchwala się „Apel Sejmiku Województwa Opolskiego do Komisji Europejskiej                             

w związku z odrzuceniem Europejskiej Inicjatywy Minority Safe Pack”, który stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Apel przekazuje się: 
1. Przewodniczącemu Komisji Europejskiej, 
2. Wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej do spraw wartości i przejrzystości, 
3. Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, 
4. Przewodniczący Komisji do spraw Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych w Parlamencie Europejskim,    
5. Marszałkowi Sejmu RP, 
6. Marszałkowi Senatu RP, 
7. Prezesowi Rady Ministrów, 
8. Eurodeputowanym Regionu Opolskiego - Dolnośląskiego,  
9. Posłom i senatorom z terenu województwa opolskiego 
10. Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
11. Wojewodzie Opolskiemu,  
12. Mieszkańcom województwa opolskiego za pośrednictwem środków masowego 
przekazu. 
 

§3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Opolskiego. 
 

§4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



      Załącznik do uchwały nr   
    Sejmiku Województwa Opolskiego 

                                                     z dnia                  
 
 

Apel Sejmiku Województwa Opolskiego 

do Komisji Europejskiej w związku z odrzuceniem Europejskiej Inicjatywy                            

Minority Safe Pack 

 

Sejmik Województwa Opolskiego w poczuciu odpowiedzialności za Wspólnotę Regionalną, 

której integralną część stanowią mniejszości narodowe i etniczne zamieszkujące województwo,                    

z wielkim rozczarowaniem przyjął informację o odrzuceniu przez Komisję Europejską w całości 

Europejskiej Inicjatywy Miniority SafePack (MSPI). Inicjatywa, pod którą w całej Unii Europejskiej 

zebrano 1,215,789  podpisów dawała również mieszkańcom naszego regionu nadzieję na to, że 

prawa mniejszości zostaną dostrzeżone i docenione  na poziomie Komisji Europejskiej, a dzięki temu 

ich ranga zostanie podniesiona. Z badań wynika, że mniej więcej co siódmy obywatel Europy należy 

do mniejszości narodowej bądź etnicznej. Tymczasem standardy ochrony praw tych mniejszości, 

instrumentów wsparcia ich kultury i języka pozostają na bardzo różnym poziomie, zaś pośród celów 

polityki wsparcia ze środków unijnych próżno szukać jasnych odniesień do mniejszości narodowych                

i etnicznych. Tymczasem dziedzictwo kulturowe i językowe mniejszości narodowych i etnicznych jest 

przecież bogactwem nie tylko poszczególnych krajów członkowskich ale Unii Europejskiej w całości - 

świadcząc o jej różnorodności. Dlatego też apelujemy do Komisji Europejskiej o ponowne 

przeanalizowanie Europejskiej Inicjatywy MSPI uwzględniając przy tym interesy samych inicjatorów 

inicjatywy jak również regionów zamieszkiwanych przez środowiska mniejszości narodowych                       

i etnicznych, takich jak województwo opolskie. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668) do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy 

podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa 

do kompetencji sejmiku województwa. Natomiast na podstawie § 20 ust. 1 Statutu 

Województwa Opolskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2019 r.,  

poz. 3881 ze zm.) Sejmik Województwa Opolskiego w sprawach ogólnospołecznych może 

uchwalać apele i rezolucje. 

 


