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Suġġett: Petizzjoni 0868/2006, imressqa mis-Sur István Kaszás, ta’ nazzjonalità 
Ungeriża, bi 12-il firma, f’isem l-Assoċjazzjoni għall-Ħarsien taċ-Ċittadini 
ta’ Fehérvér, dwar id-dħul tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea u s-sitwazzjoni
tal-Ungeriżi etniċi fit-Transilvanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni ġibed l-attenzjoni tal-Parlament Ewropew għall-fatt li l-
multilingwiżmu u r-rispett għall-jeddijiet kollettivi tal-minoranzi mhumiex implimentati fir-
Rumanija. Fil-fehma tiegħu, il-problemi li qed jiffaċċjaw l-Ungeriżi etniċi fir-Rumanija u li 
għadhom jistennew soluzzjoni ma ssemmewx fir-rapporti tal-UE bil-mod li jixraq minħabba l-
gravità tagħhom. Jitlob li l-korpi proprja tal-UE jieħdu dawk il-miżuri meħtieġa biex jiżgura li 
jsiru r-riformi li hemm bżonn għall-benefiċċju tal-minoranza etinka Ungeriża fir-Rumanija.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Marzu 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar  2009.

Il-Kummissjoni Ewropea tiżviluppa politika biex tippromwovi l-multilingwaliżmu fl-Unjoni 
Ewropea. Din il-politika tinkludi l-lingwi kollha preżenti fl-UE: il-lingwi uffiċjali, nazzjonali, 
reġjonali, tal-minoranzi u tal-migranti. 

Fir-risposta tagħha għall-Mistoqsija bil-Miktub E-1087/07 tal-Barunessa Sarah Ludford 
(ALDE) dwar id-drittijiet tal-istudenti Ungeriżi fl-Università ta’ Babes-Bolyai, il-
Kummissjoni reġgħet affermat l-importanza kbira li hi tagħti lill-protezzjoniji tal-minoranzi, 
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il-multikulturiżmu u l-multilingwiżmu – valuri li jinsabu fil-qalba tal-prinċipji tal-UE. 
Għaldaqstant, hi fakkret li l-Kummissjoni għandha kompetenza limitata fir-rigward tad-
drittijiet fundamentali. Il-Kummissjoni kkonfermat li l-Kostituzzjoni Rumena u l-liġi tal-
edukazzjoni jagħtu d-dritt lill-minoranzi biex jistudjaw fl-ilsien nattiv tagħhom.

Fir-rigward tal-każ speċifiku tal-Università ta’ Babes-Bolyai, il-Kummissjoni kwotat id-
Dikjarazzjoni tal-Kunsill Amministrattiv tal-Univeristà ta’ Babes-Bolyai tal-11 ta’ Frar 2007 
(Nru 20.056) li ddikjarat li l-Università tiżviluppa l-ħidma tagħha fil-kuntest multikulturali u 
multilingwali u hija miftuħa għall-kulturi kollha preżenti fit-Transilvanja – Rumena, 
Ungeriża, Ġermaniża, Lhudija u etniċi oħra.

Ir-Rapport ta’ Monitoraġġ tal-20051 tal-Kummissjoni Ewropea evalwa s-sistema edukattiva
għall-minoranzi fir-Rumanija f’dan il-mod: “l-għadd ta’ unitajiet edukazzjonali ta’ qabel l-
università baqgħu bejn wieħed u ieħor kostanti ”. Fir-rigward tal-edukazzjoni ogħla, l-istess 
rapport sostna li: “univerità Ungeriża privata baqgħet topera b’bosta fergħat fit-Transilvanja. 
Filwaqt li ma hemm l-ebda università statali Ungeriża, l-aċċess għall-edukazzjoni ogħla jiġi 
pprovdut minn sezzjonijiet Ungeriżi f’universitajiet Rumeni.” Ir-Rapport ta’ Monitoraġġ tal-
20062 ma jinkludi l-ebda referenza bħal din. 

Skont Artikolu 13 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, il-Kunsill adotta d-
Direttivi 2000/78/KE3 u 2000/43/KE4, li jipprojbixxu diskriminazzjoni abbażi tar-razza 
jew oriġini etnika, età, diżabiltà, orjentazzjoni sesswali jew reliġjon jew twemmin. 

Id-Direttivi tal-UE dwar in-nondiskriminazzjoni ġew trasposti fir-Rumanija, primarjament  
mill-Ordinanza 137/2000. Din l-Ordinanza tipprojbixxi d-diskriminazzjoni marbuta mad-
“differenzi jew restrizzjonijiet ibbażati fuq nazzjonalità jew lingwa, fost kriterji oħra”. 
Għalhekk, id-drittijiet tal-minoranzi Ungeriżi jidhru li huma protetti bil-liġi Rumena.

Il-Kummissjoni timplimenta l-istateġija tagħha tal-multilingwaliżmu f’ħidma mill-qrib mal-
Istati Membri. Skont Artikolu 149 tat-Trattat, l-Istati Membri huma b’mod esklussiv 
responsabbli għall-kontenut tat-tagħlim u għall-organizzazzjoni tas-sistemi edukattivi u d-
diversità kulturali u lingwistika tagħhom. Kif imsemmi f’dan l-Artikolu, il-Komunità għandha
tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ edukazzjoni ta’ kwalità billi tħeġġeġ il-koperazzjoni bejn l-
Istati Membri u, jekk ikun meħtieġ, billi tappoġġja l-azzjoni li jieħdu.

Aktar minn hekk, l-Unjoni Demokratika tal-Ungeriżi fir-Rumanija (UDMR) hija r-
rappreżentanta ewlenija tal-Ungeriżi fir-Rumanija, u hi membru tal-Organizzazzjoni tan-
Nazzjonijiet u l-Popli mhux Rappreżentati. L-għan tal-UDMR huwa li tikseb gvern lokali, 
awtonomija kulturali u territorjali u d-dritt għall-awtodeterminazzjoni tal-Ungeriżi kif mitlub 
fil-petizzjoni. L-UDMR hija membru tal-Unjoni Demokratika tal-Ewropa (EDU) u membru 
assoċjat tal-Partit Ewropew tal-Poplu (EPP). Fl-elezzjonijiet leġiżlattivi tal-2004, l-UDMR 
                                               
1 SEC (2005) 1354
2 COM (2006) 549 finali
3 Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-
trattament fl-impjieg u fix-xogħol, ĠU L 303, 2.12.2000.
4 Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE tad-29 ta’ Ġunju 2000 li timplimenta l-prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-
persuni irrispettivament mill-oriġini tar-razza jew etniċità, ĠU L 180, 19.7.2000.
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kisbet 10 siġġijiet fis-Senat Rumen, jew 6.23% tal-voti totali, u 22 siġġu fil-Kamra tad-
Deputati (6.17% tal-voti totali).

Konklużjoni

Abbażi ta’ dak imsemmi qabel, il-Kummissjoni ma tistax taqbel mad-dikjarazzjonijiet kollha 
li magħmula fil-petizzjoni. Minbarra dan, kif inhu magħruf sew minn petizzjonijiet oħra, l-UE 
m’għandhiex il-kompetenza li tintervjeni fit-talbiet għar-restituzzjoni ta’ propjetà jew ta’ 
allegat ksur ieħor tad-drittijiet tal-bniedem, sakemm ma jkunx involut punt ta’ liġi 
Komunitarja. 
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