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Temats: Lūgumraksts Nr. 0868/2006, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Istvįn 
Kaszįs Fehērvēras Pilsoņu aizsardzības asociācijas vārdā un kam pievienoti 12 
paraksti, par Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai un etnisko ungāru 
stāvokli Transilvānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji pievērš Eiropas Parlamenta uzmanību faktam, ka Rumānijā netiek 
ievērota daudzvalodība un mazākumtautību kolektīvās tiesības. Pēc viņu domām problēmas, 
ar kurām saskaras Rumānijas etniskie ungāri, kuras gaida risinājumu, neparādās ES ziņojumos 
tik pilnīgi, cik prasa to nopietnība. Viņi pieprasa, lai atbilstošās ES institūcijas veiktu 
pasākumus, lai nodrošinātu reformu ieviešanu Rumānijas etnisko ungāru mazākumtautības 
labā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 6. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 30. janvārī.

Eiropas Komisija izstrādā politiku, lai sekmētu daudzvalodību Eiropas Savienībā. Šī politika 
ietver visu pašreizējo ES dalībvalstu valodas: oficiālās, nacionālās, reģionālās, 
mazākumtautību un migrantu valodas.

Atbildē uz baroneses Sarah Ludford (ALDE) iesniegto rakstisko jautājumu E-1087/07 par 
ungāru studentu no Babes-Bulyai Universitātes tiesībām Komisija vēlreiz apstiprināja, cik
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svarīgu nozīmi tā piešķir mazākumtautību aizstāvībai, multikulturālismam un daudzvalodībai 
— vērtībām, kas ir ES galveno pamatprincipu vidū. Komisija tomēr atgādināja par savu 
ierobežoto kompetenci attiecībā uz pamattiesībām. Komisija apstiprināja, ka Rumānijas 
Konstitūcija un Izglītības likums piešķir mazākumtautībām tiesības studēt dzimtajā valodā.

Attiecībā uz specifisko gadījumu ar Babes-Bolyai Universitāti Komisija citē Babes-Bolyai
Universitātes Administratīvās Padomes deklarāciju, kas pieņemta 2007. gada 11. februārī 
(Nr. 20.056), norādot, ka Universitāte sekmē savu darbību multikulturālā un daudzvalodu vidē 
un ir atvērta visām Transilvānijā pastāvošām kultūrām — rumāņu, ungāru, vācu, ebreju un 
citas izcelsmes. 

Eiropas Komisijas 2005. gada uzraudzības ziņojumā1 par izglītības sistēmu mazākumtautībām 
Rumānijā tika izteikts šāds vērtējums — „pirms universitātes izglītības iestāžu skaits ir 
saglabājies gandrīz nemainīgs”. Attiecībā uz augstāko izglītību tajā pašā ziņojumā apgalvots, 
ka „kāda privāta ungāru universitāte turpināja savu darbību vairākās filiālēs Transilvānijā. Tā 
kā Ungārijā nav valsts universitātes, tad piekļuvi augstākajai izglītībai nodrošina ungāru 
nodaļas Rumānijas universitātēs”. 2006. gada uzraudzības ziņojumā2 šāda atsauce nav
iekļauta. 

Saskaņā ar EK līguma 13. pantu Padome ir pieņēmusi Direktīvas 2000/78/EK3 un 
2000/43/EK4, kas aizliedz diskrimināciju rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ. 

ES nediskriminācijas direktīvas tika transponētas Rumānijā galvenokārt ar valdības rīkojumu 
Nr. 137/2000. Šis rīkojums aizliedz arī diskrimināciju attiecībā uz „atšķirībām vai 
ierobežojumiem, kas balstās uz tautību un valodu”. Ungārijas mazākumtautību pārstāvju 
tiesības tādējādi būtu jāaizstāv Rumānijas tiesību aktiem.

Komisija īsteno daudzvalodības stratēģiju, cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm. Saskaņā ar 
Līguma 149. pantu dalībvalstis pašas uzņemas atbildību par mācību saturu un izglītības 
sistēmu organizāciju, kā arī kultūru un valodu dažādību. Kā paredzēts šajā pantā, Kopienai ir 
jāsekmē pilnvērtīgas izglītības attīstība, veicinot dalībvalstu sadarbību un nepieciešamības 
gadījumā atbalstot to rīcību.
Turklāt Ungāru demokrātiskā apvienība Rumānijā (UDMR) ir galvenā ungāru pārstāve
Rumānijā un ir Nepārstāvēto nāciju un tautu organizācijas locekle. UDMR mērķis ir panākt 
pašvaldību, kultūras un teritoriālo autonomiju, kā arī ungāru pašnoteikšanās tiesības, kā teikts 
lūgumrakstā. UDMR ir Eiropas Demokrātu apvienības (EDU) locekle un Eiropas Tautas 
partijas (EPP) asociētā biedre. 2004. gada vēlēšanās UDMR ieguva 10 vietas Rumānijas 
Senātā vai 6,23 % no kopējā balsu skaita un 22 vietas Palātā (6,17 % no kopējā balsu skaita).
Secinājums

                                               
1 SEC (2005) 1354
2 COM (2006) 549 galīgā redakcija
3 Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienādai attieksmei 
pret nodarbinātību un profesiju; OV L 303, 2.12.2000.
4 Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīva 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām 
neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības; OV L 180, 19.7.2000.
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Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nevar piekrist visiem lūgumrakstā izteiktajiem 
apgalvojumiem. Turklāt, kā zināms no citiem lūgumrakstiem, ES nav tiesīga iejaukties 
prasībās par īpašuma atgūšanu vai citos cilvēktiesību pārkāpumos, ja vien tas neattiecas uz 
Kopienas tiesību aktiem.
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