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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0868/2006 af István Kaszás, ungarsk statsborger, og 12 
medunderskrivere, for borgerbeskyttelsesforeningen Fehérvér, om Rumæniens 
tiltrædelse til Den Europæiske Union og situationen for etniske ungarere i 
Transsylvanien

1. Sammendrag

Andragerne henleder Europa-Parlamentets opmærksomhed på, at flersprogethed og respekten 
for mindretallenes kollektive rettigheder ikke respekteres i Rumænien. Efter deres mening 
blev problemerne for de etniske ungarere i Rumænien, som afventer en løsning, ikke 
behandlet grundigt nok i EU's beretninger i forhold til deres alvorlige karakter. De anmoder 
om, at EU's relevante organer træffer foranstaltninger til at sikre, at der gennemføres reformer 
til fordel for det etniske ungarske mindretal i Rumænien.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. marts 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2009.

"Kommissionen udvikler en politik til fremme af flersprogethed i EU. Denne politik omfatter 
alle sprog i EU: officielle, nationale, regionale, mindretals- og migrantsprog.

I sit svar på skriftlig forespørgsel E-1087/07 fra Baroness Sarah Ludford (ALDE) om 
ungarske studerendes rettigheder ved universitetet Babes-Bolyai bekræftede Kommissionen 
på ny den store betydning, den tillægger beskyttelsen af mindretal, multikulturalisme og 
flersprogethed - værdier, som er blandt EU's kerneprincipper. Den mindede imidlertid om, at 
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Kommissionen har begrænset kompetence med hensyn til grundlæggende rettigheder. 
Kommissionen bekræftede, at den rumænske forfatning og uddannelseslovgivningen giver 
mindretal ret til at studere på deres modersmål.

Hvad angår det specifikke tilfælde med universitetet Babes-Bolyai citerede Kommissionen
erklæringen fra administrationsrådet på universitetet Babes-Bolyai af 11. februar 2007 (nr. 
20.056), i henhold til hvilken universitetet udvikler sit arbejde i en multikulturel og 
flersproglig kontekst og er åben for alle eksisterende kulturer i Transsylvanien - rumænske, 
ungarske, tyske, jødiske og andre etniske grupper. 

I Kommissionens overvågningsrapport fra 20051 blev uddannelsessystemet for mindretal i 
Rumænien evalueret som følger: Antallet af uddannelsesenheder op til universitetsniveau 
forblev stort set uændret. Med hensyn til videregående uddannelse fremgik følgende af 
samme rapport: Et privat ungarsk universitet fungerede fortsat med adskillige underafdelinger 
i hele Transsylvanien. Da der ikke findes noget ungarsk statsuniversitet, gives der adgang til 
videregående uddannelse i ungarske afdelinger på rumænske universiteter.  
Overvågningsrapporten fra 20062 indeholder ikke en sådan henvisning. 

I henhold til EF-traktatens artikel 13 vedtog Rådet direktiv 2000/78/EF3 og 2000/43/EF4, der 
forbyder forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse, alder, handicap, seksuel 
orientering og religion eller tro. 

EU's direktiver om ikkeforskelsbehandling blev primært gennemført i den nationale 
lovgivning i Rumænien ved anordning 137/2000. Denne anordning forbyder desuden 
forskelsbehandling, der blandt andre kriterier er forbundet med forskelle eller restriktioner 
baseret på nationalitet og sprog. Det ser således ud til, at det ungarske mindretals rettigheder 
er beskyttet af den rumænske lovgivning.

Kommissionen gennemfører sin strategi for flersprogethed i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne. I henhold til EF-traktatens artikel 149 har medlemsstaterne alene ansvaret 
for undervisningsindholdet og opbygningen af uddannelsessystemerne samt deres kulturelle 
og sproglige mangfoldighed. Som det er fastsat i denne artikel, skal Fællesskabet bidrage til 
udviklingen af et højt uddannelsesniveau ved at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne 
og om nødvendigt ved at støtte og supplere disses indsats.     

Desuden er Demokratisk Forening af Ungarere i Rumænien (UDMR) den største 
repræsentation af ungarere i Rumænien og er medlem af Organisationen for Ikke-
repræsenterede Nationer og Folk. Målet med UDMR er at opnå lokal styring, kulturel og 
territorial uafhængighed og ret til selvbestemmelse for ungarere som anført i andragendet. 
UDMR er medlem af Den europæiske demokratiske Union (EDU) og tilknyttet medlem af 
Det Europæiske Folkeparti (PPE). Under parlamentsvalget i 2004 vandt UDMR 10 pladser i 

                                               
1 SEK (2005) 1354.
2 KOM (2006) 549 endelig.
3 Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med 
hensyn til beskæftigelse og erhverv, EFT L 303, 2.12.2000.
4 Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset 
race eller etnisk oprindelse, EFT L 180, 19.7.2000.
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det rumænske senat eller 6,23 % af de samlede stemmer, og 22 pladser i deputeretkammeret 
(6,17 % af det samlede antal stemmer). 

Konklusion

På baggrund af ovenstående er Kommissionen ikke enig i alle erklæringerne i andragendet. I 
øvrigt har EU som bekendt fra andre andragender ikke beføjelse til at gribe ind i klager om 
tilbagegivelse af ejendom eller andre påståede krænkelser af menneskerettighederne, 
medmindre der er tale om et område i fællesskabsretten."
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