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Tárgy: A Kaszás István, magyar állampolgár által a Fehérvér Polgári Védelmi 
Szövetség nevében benyújtott 0868/2006. számú, 12 aláírást tartalmazó 
petíció Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásáról és az erdélyi 
magyarok helyzetéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói felhívják az Európai Parlament figyelmét arra a tényre, hogy Romániában 
nem valósul meg a többnyelvűség és a kisebbségek kollektív jogainak tiszteletben tartása. 
Véleményük szerint a romániai magyarok által tapasztalt, megoldásra váró problémák nem 
kapnak olyan mértékben szerepet az EU jelentéseiben, mint amennyire a helyzet súlyossága 
ezt indokolná. Kérik, hogy az EU megfelelő szervei tegyenek intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy reformokat vezessenek be a romániai magyar kisebbség javára.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. március 6. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. január 30.

Az Európai Bizottság az Európai Unión belüli többnyelvűség támogatására irányuló politikát 
folytat. E politika az EU-n belül előforduló valamennyi nyelvre kiterjed: a hivatalos, nemzeti, 
regionális, kisebbségi nyelvekre és a migránsok nyelvére.
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A Sarah Ludford bárónő (ALDE) által a Babes-Bolyai Egyetem magyar diákjainak jogai 
tárgyában előterjesztett, E-1087/07. számú írásbeli választ igénylő kérdésre adott válaszában a 
Bizottság újólag megerősítette az általa a kisebbségek védelmének, a multikulturalizmusnak 
és többnyelvűségnek – az EU alapelvei közé tartozó értékeknek – tulajdonított rendkívüli 
jelentőséget. Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a Bizottság korlátozott hatáskörrel 
rendelkezik az alapvető jogok tekintetében. A Bizottság megerősítette, hogy a román 
alkotmány és az oktatási törvény biztosítja a kisebbségek számára a jogot ahhoz, hogy 
anyanyelvükön folytathassák tanulmányaikat.

Konkrétan a Babes-Bolyai Egyetem esetével kapcsolatban a Bizottság az egyetem 
Igazgatótanácsának 2007. február 11-i (20.056. sz.) nyilatkozatát idézte, amely kimondja, 
hogy az egyetem multikulturális és többnyelvű feltételek között működik, és nyitott az 
Erdélyben megtalálható valamennyi kultúra – a román, a magyar, a német, a zsidó és más 
etnikumok – felé. 

Az Európai Bizottság 2005. évi monitoring jelentése1 a következőképpen értékelte a romániai 
kisebbségek oktatási rendszerét: „az egyetemi szintet megelőző oktatási egységek száma 
nagyjából változatlan”. Ugyanezen jelentés a felsőoktatással kapcsolatban a következőt 
állapította meg: „továbbra is működik egy magyar magánegyetem, amelynek Erdély-szerte 
több kihelyezett tagozata van. Bár nem létezik állami magyar egyetem, a diákoknak 
módjukban áll anyanyelvükön tanulni a román egyetemek magyar tagozatain.” A 2006. évi 
monitoring jelentés2 nem tartalmaz ilyen utalásokat. 

Az EK-Szerződés 13. cikke alapján a Tanács elfogadta a 2000/78/EK3 és a 2000/43/EK4

irányelvet, amelyek tiltják a nemen, faji vagy etnikai származáson, koron, fogyatékosságon, 
szexuális irányultságon, valamint a valláson vagy meggyőződésen alapuló megkülönböztetést. 

Az EU megkülönböztetésellenes irányelveit Romániában elsősorban a 137/2000. sz. 
rendelettel ültették át a nemzeti jogba. E rendelet tiltja „többek között a nemzetiségen és 
nyelven alapuló különbségekkel vagy korlátozásokkal” kapcsolatos megkülönböztetést is. 
Ennélfogva úgy tűnik, hogy a román jog védi a magyar kisebbség jogait.

A Bizottság a többnyelvűségre vonatkozó stratégiáját a tagállamokkal szorosan 
együttműködve hajtja végre. A Szerződés 149. cikke szerint egyedül a tagállamok felelősek 
az oktatás tartalmáért és szervezeti felépítéséért, valamint a kulturális és nyelvi 
sokszínűségükért. Az e cikkben megállapítottak szerint a Közösség a tagállamok közötti 
együttműködés ösztönzésével és szükség esetén tevékenységük támogatásával és 
kiegészítésével hozzájárul a minőségi oktatás fejlesztéséhez.     

Továbbá a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a romániai magyarok legfőbb 
képviselője, és tagja a Képviselettel Nem Rendelkező Népcsoportok Szervezetének. Az 

                                               
1 SEC (2005) 1354
2 COM (2006) 549 végleges
3 A Tanács 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelve a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott 
egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról, HL L 303., 2000.12.2.
4 4 A Tanács 2000. június 29-i 2000/43/EK irányelve a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való 
tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról, HL L 180., 2000.7.19.
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RMDSZ célja az önkormányzati, kulturális és területi autonómia, valamint az önrendelkezési 
jog megszerzése a magyarok számára, ahogy azt a petíció is kijelenti. Az RMDSZ tagja az 
Európai Demokrata Uniónak (EDU) és társult tagja az Európai Néppártnak (EPP). A 2004. 
évi parlamenti választásokon az RMDSZ 10 helyet szerzett a román szenátusban, ami az 
összes szavazatok 6,23%-ának felel meg, valamint 22 helyet a képviselőházban (az összes 
szavazat 6,17%-át). 

Következtetés

A fentebb említettek alapján a Bizottság nem ért egyet a petícióban foglalt valamennyi 
állítással. Ezenkívül, ahogy az más petíciókból már közismert, az EU nem rendelkezik 
hatáskörrel arra, hogy beavatkozzon az ingatlanok visszaszolgáltatásával kapcsolatos 
követelésekbe vagy az emberi jogok állítólagos megsértésének egyéb eseteibe, kivéve, ha van 
olyan kérdés, amely a közösségi jogot érinti.
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