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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно : Петиция 0868/2006, внесена от г-н István Kaszás, с унгарско 
гражданство, подкрепена от 12 подписа, от името на Асоциация за 
гражданска защита „Fehérvér“ относно присъединяването на Румъния 
към Европейския съюз и положението на етническите унгарци в 
Трансилвания

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията обръщат вниманието на Европейския парламент върху 
факта, че Румъния не прилага принципите на езиково многообразие и уважение към
колективните права на малцинствата. Според тях проблемите, пред които са изправени 
етническите унгарци в Румъния и които се очаква да бъдат разрешени, не са 
присъствали в докладите на ЕС в степента, която тяхната сериозност изисква. Те 
призовават съответните органи на ЕС да предприемат необходимите мерки, за да 
гарантират въвеждането на реформи в полза на етническото унгарско малцинство в 
Румъния.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 март 2007 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2009 г.

Европейската комисия разработва политика за насърчаване на езиковото многообразие
в Европейския съюз. Тази политика включва всички езици, които присъстват в ЕС: 
официални, национални, регионални, езици на малцинствата и мигрантите.
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В своя отговор на Въпрос с искане за писмен отговор E-1087/07 от баронеса Sarah 
Ludford (ALDE) относно правата на унгарските студенти в университета „Babes-
Bolyai”, Комисията отново наблегна на значението, което отдава на осигуряването на 
защита за малцинствата, на културното и езиковото многообразие, ценности, които са 
сред основополагащите принципи на ЕС. Но Комисията също така припомни, че има 
ограничени правомощия по отношение на основните права. Комисията потвърди, че 
румънската конституция и законодателството, свързано с образованието, предоставят 
на малцинствата правото на обучение на родния им език.

Що се отнася до конкретния случай с университета „Babes-Bolyai“, Комисията цитира 
Декларацията на Административния съвет на университета „Babes-Bolyai“ от 11 
февруари 2007 г. (№ 20.056), която посочва, че университетът работи в условията на 
културно разнообразие и езиково многообразие и е отворен за всички съществуващи 
култури в Трансилвания — румънската, унгарската, германската, еврейската и други 
етнически групи.

Мониторинговият доклад на Европейската комисия от 2005 г.1 направи следната оценка 
на образователната система за малцинствата в Румъния: „броят на образователните 
институции за предуниверситетско образование остава приблизително постоянен”. Що 
се отнася до висшето образование, същият доклад посочва: „частен унгарски 
университет продължава да функционира с няколко филиала из цяла Трансилвания. 
Въпреки че няма държавен унгарски университет, достъпът до висше образование се 
осигурява чрез унгарски подразделения на румънски университети.” Мониторинговият 
доклад от 2006 г.2 не включва такава справка.

Съгласно член 13 от Договора за ЕО, Съветът прие Директиви 2000/78/ЕО3 и
2000/43/ЕО4, които забраняват дискриминацията, която се основава на расов или 
етнически произход, възраст, увреждане, сексуална ориентация и религия или 
убеждения.

Директивите на ЕС за забрана на дискриминацията са транспонирани в Румъния 
основно чрез Наредба 137/2000. Тази наредба забранява и дискриминацията, свързана с 
„разлики или ограничения, основани на националност и език, освен другите критерии”. 
Следователно изглежда, че правата на унгарското малцинство са защитени от 
румънското законодателство.

Комисията прилага стратегията си за езиково многообразие, като работи в тясно 
сътрудничество с държавите-членки. Съгласно член 149 от Договора, само държавите-
членки носят отговорност за съдържанието на обучението и организацията на 
образователните системи, както и за тяхното културно и езиково многообразие. Както е 
посочено в този член, Общността допринася за развитието на качествено образование

                                               
1 SEC (2005) 1354
2 COM (2006) 549 окончателен
3 Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно 
третиране в областта на заетостта и професиите, ОВ L 303, 2.12.2000 г.
4 4 Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране 
на лица без разлика на расата или етническия произход, ОВ L 180, 19.7.2000 г.
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чрез насърчаване на сътрудничеството между държавите-членки и, ако е необходимо, 
чрез подпомагане и допълване на техните действия.
Също така, Демократичният съюз на унгарците в Румъния (ДСУР) е основният 
представител на унгарците в Румъния и е член на Организацията на непредставените 
народи и нации. Целта на ДСУР е постигането на местно самоуправление, културна и 
териториална автономност и правото на самоопределяне на унгарците, както се твърди 
в петицията. ДСУР е член на Съюза на европейските демократи (EDU) и асоцииран 
член на Европейската народна партия (EPP). По време на изборите за законодателен 
орган през 2004 г. ДСУР спечели 10 места в румънския Сенат или 6,23% от общия брой 
гласове и 22 места в Камарата на депутатите (6,17 % от общия брой гласове).

Заключение

Въз основа на горепосоченото, Комисията не може да се съгласи с твърденията,
направени в петицията. Освен това, както е известно от други петиции, ЕС няма 
компетенциите да се намесва в искове за реституиране на собственост или други 
предполагаеми нарушения на човешките права, освен ако не е засегнато правото на 
Общността.
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