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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0868/2006 του κ. István Kaszás, ουγγρικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 12 υπογραφές, εξ ονόματος της ένωσης προστασίας των 
πολιτών Fehérvér, σχετικά με την ένταξη της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και την κατάσταση της ουγγρικής μειονότητας στην Τρανσυλβανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες εφιστούν την προσοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο γεγονός ότι η 
πολυγλωσσία και ο σεβασμός των συλλογικών δικαιωμάτων των μειονοτήτων δεν τηρούνται 
στη Ρουμανία. Κατά την άποψή τους, στις εκθέσεις της ΕΕ δεν δόθηκε η δέουσα σημασία 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ουγγρικής καταγωγής πολίτες της Ρουμανίας, τα 
οποία δεν έχουν επιλυθεί. Ζητούν από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ να λάβουν μέτρα 
προκειμένου να διασφαλίσουν την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων προς όφελος της ουγγρικής 
μειονότητας στη Ρουμανία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Μαρτίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2009.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει πολιτική για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εν λόγω πολιτική περιλαμβάνει όλες τις υφιστάμενες γλώσσες της ΕΕ: 
επίσημες, εθνικές, τοπικές, μειονοτικές γλώσσες και γλώσσες των μεταναστών.

Στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση Ε-1087/07 της Βαρόνης Sarah Ludford (ALDE) 
σχετικά με τα δικαιώματα των ούγγρων σπουδαστών στο Πανεπιστήμιο Babes-Bolyai, η 
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Επιτροπή επαναβεβαίωσε τη μεγάλη σημασία που αποδίδει στην προστασία των 
μειονοτήτων, στην πολυπολιτισμικότητα και στην πολυγλωσσία – αξίες που συγκαταλέγονται 
μεταξύ των βασικών αρχών της ΕΕ. Υπενθύμισε ωστόσο ότι η Επιτροπή έχει περιορισμένη 
αρμοδιότητα όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι το 
Σύνταγμα της Ρουμανίας και ο νόμος για την εκπαίδευση παρέχουν στις μειονότητες το 
δικαίωμα σπουδών στη μητρική τους γλώσσα.

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση του Πανεπιστημίου Babes-Bolyai, η Επιτροπή 
παρέθεσε τη Δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Babes-Bolyai της 
11ης Φεβρουαρίου 2007 (αριθ. 20.056) που ανέφερε ότι το πανεπιστήμιο αναπτύσσει τις 
εργασίες του σε πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον και είναι ανοικτό σε όλους 
τους υφιστάμενους πολιτισμούς στην Τρανσυλβανία – τη ρουμανική, την ουγγρική, τη 
γερμανική, την εβραϊκή και άλλες εθνότητες. 

Η έκθεση παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 20051 αξιολόγησε το 
εκπαιδευτικό σύστημα για μειονότητες στη Ρουμανία ως εξής: «ο αριθμός των 
προπανεπιστημιακών εκπαιδευτικών μονάδων παρέμεινε κατά προσέγγιση σταθερός».  Όσον 
αφορά την ανώτερη εκπαίδευση, η ίδια έκθεση ανέφερε: «ένα ιδιωτικό ουγγρικό 
πανεπιστήμιο εξακολούθησε να λειτουργεί με πολλά παραρτήματα σε ολόκληρη την 
Τρανσυλβανία. Ενώ δεν υπάρχει κρατικό ουγγρικό πανεπιστήμιο, πρόσβαση στην ανώτερη 
εκπαίδευση παρέχεται μέσω ουγγρικών τμημάτων σε ρουμανικά πανεπιστήμια.» Η έκθεση 
παρακολούθησης του 20062 δεν περιλαμβάνει καμία τέτοια αναφορά. 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ, το Συμβούλιο ενέκρινε τις οδηγίες 2000/78/ΕΚ3

και 2000/43/ΕΚ4 που απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
ηλικίας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού και θρησκείας ή πεποιθήσεων. 

Οι οδηγίες της ΕΕ για την απαγόρευση των διακρίσεων μεταφέρθηκαν στη Ρουμανία 
πρωτίστως με το Διάταγμα 137/2000. Το εν λόγω διάταγμα απαγορεύει επίσης τις διακρίσεις 
που σχετίζονται με «διαφορές ή περιορισμούς βάσει εθνικότητας και γλώσσας, μεταξύ άλλων 
κριτηρίων». Τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας φαίνεται ως εκ τούτου ότι 
προστατεύονται από τη ρουμανική νομοθεσία.

Η Επιτροπή εφαρμόζει τη στρατηγική της για την πολυγλωσσία συνεργαζόμενη στενά με τα 
κράτη μέλη. Σύμφωνα με το άρθρο 149 της Συνθήκης, τα κράτη μέλη είναι αποκλειστικά
αρμόδια για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος, καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία. Όπως αναφέρεται 
στο εν λόγω άρθρο, η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, 
ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και, αν αυτό απαιτείται, 
υποστηρίζοντας τη δράση τους.     

                                               
1 SEC (2005) 1354
2 COM (2006) 549 τελικό
3 Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την 
ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, ΕΕ L 303 της 2.12.2000.
4  Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000 περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, ΕΕ L 180 της 19.7.2000.
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Επιπλέον, η Δημοκρατική Ένωση Ούγγρων στη Ρουμανία (UDMR) αποτελεί τον κύριο 
εκπρόσωπο των Ούγγρων στη Ρουμανία και είναι μέλος του Οργανισμού μη 
εκπροσωπούμενων εθνών και λαών. Στόχος της UDMR είναι να επιτύχει τοπική 
αυτοδιοίκηση, πολιτιστική και περιφερειακή αυτονομία και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των 
Ούγγρων όπως αναφέρεται στην αναφορά. Η UDMR είναι μέλος της Ένωσης των 
Ευρωπαίων Δημοκρατών (EDU) και συνδεδεμένο μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος 
(ΕΛΚ).  Στις βουλευτικές εκλογές του 2004, η UDMR εξασφάλισε 10 έδρες στη Γερουσία 
της Ρουμανίας, ή 6,23% του συνόλου των ψήφων, και 22 έδρες στο Κοινοβούλιο (6,17% του 
συνόλου των ψήφων). 

Συμπέρασμα
Βάσει των ανωτέρων, η Επιτροπή δεν μπορεί να συμφωνήσει με όλες τις δηλώσεις που 
περιέχονται στην αναφορά. Επιπλέον, όπως είναι γνωστό από άλλες αναφορές, η ΕΕ δεν είναι 
αρμόδια να παρεμβαίνει σε σχέση με αξιώσεις επιστροφής ακίνητης περιουσίας ή άλλους 
ισχυρισμούς για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκτός και αν το ζήτημα άπτεται του 
κοινοτικού δικαίου.
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