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Asia: Vetoomus nro 0868/2006, István Kaszás, Unkarin kansalainen, (Fehérvér-
nimisen kansalaisliikkeen puolesta,) (ja 12 allekirjoittanutta) Romanian 
liittymisestä Euroopan unioniin ja etnisten unkarilaisryhmien tilanteesta 
Transilvaniassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjät pyytävät Euroopan parlamenttia kiinnittämään huomiota siihen, että 
monikielisyys ja vähemmistöjen kollektiiviset oikeudet eivät toteudu Romaniassa. Heidän 
mielestään Romaniassa asuvien etnisten unkarilaisten ongelmat, jotka pitäisi ratkaista, eivät 
saaneet EU:n mietinnöissä niille kuuluvaa painoarvoa. He vaativat, että EU:n asiasta vastaavat 
elimet ryhtyvät toimiin ja varmistavat Romaniassa asuvan etnisen unkarilaisvähemmistön 
tilannetta parantavien uudistusten täytäntöönpanon.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 6. maaliskuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 30. tammikuuta 2009.

Euroopan komissio kehittää politiikkaa monikielisyyden edistämiseksi Euroopan unionissa. 
Tähän politiikkaan kuuluvat kaikki EU:ssa käytettävät kielet: viralliset, kansalliset ja 
alueelliset kielet sekä vähemmistö- ja siirtolaiskielet.

Vastauksessaan Baroness Sarah Ludfordin (ALDE) kirjalliseen kysymykseen E-1087/07 
unkarinkielisten opiskelijoiden oikeuksista Babes-Bolyain yliopistossa Romaniassa komissio 
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vakuutti, että se pitää erittäin tärkeinä vähemmistöjen suojelua, monikulttuurisuutta ja 
monikielisyyttä – arvoja, jotka kuuluvat EU:n perusperiaatteisiin. Se kuitenkin muistutti, että 
komissiolla on rajallinen toimivalta perusoikeuksien alalla. Komissio vahvisti, että Romanian 
perustuslaissa ja koulutuslainsäädännössä taataan vähemmistöille oikeus opiskella 
äidinkielellään.

Babes-Bolyain yliopistoa koskevan nimenomaisen tapauksen yhteydessä komissio siteerasi 
yliopiston hallintoneuvoston 11. helmikuuta 2007 päivättyä julistusta (nro 20.056), jonka 
mukaan yliopisto kehittää työtään monikulttuurisessa ja -kielisessä ympäristössä ja on 
avoinna kaikille Transilvanian kulttuureille – romanialaiselle, unkarilaiselle, saksalaiselle, 
juutalaiselle ja muille kulttuureille. 

Vuoden 2005 Euroopan komission seurantakertomuksessa1 arvioitiin vähemmistöjen 
koulutusjärjestelmää Romaniassa seuraavasti: korkea-astetta edeltävän koulutuksen 
yksikköjen määrä säilyi melko muuttumattomana. Korkeakoulutuksen osalta samassa 
kertomuksessa todettiin, että toimintaansa jatkoi yksityinen unkarinkielinen yliopisto, jolla on 
useita haarayksikköjä ympäri Transilvaniaa. Vaikka valtiollista unkarinkielistä yliopistoa ei 
ole, pääsyn korkeakoulutukseen takaavat Romanian yliopistojen unkarinkieliset osastot.
Vuoden 2006 seurantakertomukseen2 ei sisälly tällaista viittausta. 

EY:n perustamissopimuksen 13 artiklan nojalla neuvosto antoi direktiivit 2000/78/EY3 ja
2000/43/EY4, joissa kielletään rotuun tai etniseen alkuperään, ikään, vammaisuuteen, 
sukupuoliseen suuntautumiseen ja uskontoon tai vakaumukseen perustuva syrjintä. 

Syrjimättömyyttä koskevat EU:n direktiivit saatettiin osaksi Romanian lainsäädäntöä lähinnä
asetuksella nro 137/2000. Siinä kielletään myös syrjintä, joka liittyy "muun muassa 
kansallisuuteen ja kieleen perustuviin eroihin tai rajoituksiin". Vaikuttaa näin ollen siltä, että 
unkarinkielisen vähemmistön oikeuksia suojellaan Romanian lainsäädännössä.

Komissio toteuttaa monikielisyyttä koskevaa strategiaansa tiiviissä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa. EY:n perustamissopimuksen 149 artiklan nojalla jäsenvaltiot ovat 
vastuussa opetuksen sisällöstä ja koulutusjärjestelmän järjestämisestä sekä niiden
sivistyksellisestä ja kielellisestä monimuotoisuudesta. Kuten kyseisessä artiklassa todetaan, 
yhteisö myötävaikuttaa korkealaatuisen koulutuksen kehittämiseen rohkaisemalla 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sekä tarvittaessa tukemalla jäsenvaltioiden toimintaa.     

Lisäksi Romanian unkarilaisten demokraattinen liitto (UDMR) on Romanian unkarilaisten 
tärkein edustaja ja Edustamattomien valtioiden ja kansojen yhteisön (Unrepresented Nations 
and Peoples Organization) jäsen. Vetoomuksen mukaan UDMR:n tavoitteena on
unkarinkielisen vähemmistön paikallishallinto sekä kulttuurinen ja alueellinen autonomia ja 
itsemääräämisoikeus. UDMR on Euroopan demokraattisen unionin (EDU) jäsen ja Euroopan 

                                               
1 SEC(2005)1354.
2 KOM(2006)0549 lopullinen.
3 Neuvoston direktiivi 2000/78/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, yhdenvertaista kohtelua työssä ja 
ammatissa koskevista yleisistä puitteista, EYVL L 303, 2.12.2000.
4 Neuvoston direktiivi 2000/43/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, rodusta tai etnisestä alkuperästä 
riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta, EYVL L 180, 19.7.2000.
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kansanpuolueen (EPP) liitännäisjäsen. Vuoden 2004 vaaleissa UDMR sai 10 paikkaa 
Romanian senaattiin (6,23 prosenttia kaikista äänistä) ja 22 paikkaa edustajainhuoneeseen 
(6,17 prosenttia kaikista äänistä). 

Päätelmä

Edellä esitetyn perusteella komissio ei voi olla yhtä mieltä kaikista vetoomuksessa esitetyistä 
toteamuksista. Kuten muiden vetoomusten perusteella hyvin tiedetään, EU:lla ei lisäksi ole 
toimivaltaa puuttua omaisuuden palauttamista koskeviin vaatimuksiin tai muihin väitettyihin 
ihmisoikeusloukkauksiin, elleivät ne koske yhteisön lainsäädäntöä.
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