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Betreft: Verzoekschrift 0868/2006, ingediend door István Kaszás (Hongaarse 
nationaliteit), namens de 'Fehérvér Citizens' Protection Association', gesteund door 
12 medeondertekenaars, over de toetreding van Roemenië tot de Europese Unie en de 
situatie van de etnische Hongaren in Transylvanië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De indieners vestigen de aandacht van het Europees Parlement op het feit dat meertaligheid 
en respect voor de collectieve rechten van minderheden in Roemenië niet ten uitvoer zijn 
gelegd. Naar hun mening zijn de problemen waar de etnische Hongaren in Roemenië mee 
worden geconfronteerd en die op een oplossing wachten, in de verslagen van de EU minder 
uitgebreid aan bod gekomen dan de ernst van de problemen rechtvaardigt. Zij verzoeken de 
aangewezen organen van de EU maatregelen te nemen om de invoering van hervormingen te 
verzekeren ten behoeve van de minderheid van etnische Hongaren in Roemenië.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 maart 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2009

De Europese Commissie ontwikkelt een beleid om meertaligheid in de Europese Unie te 
bevorderen. Dit beleid omvat alle in de EU aanwezige talen: officiële, nationale en regionale 
talen, talen van minderheden en migranten.
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In haar antwoord op schriftelijke vraag E-1087/07 van Baroness Sarah Ludford (ALDE) over 
de rechten van Hongaarse studenten aan de Babes-Bolyai Universiteit, bevestigde de 
Commissie nogmaals dat zij groot belang hecht aan de bescherming van minderheden, aan 
multiculturalisme en meertaligheid – waarden die behoren tot de kernbeginselen van de EU. 
Zij bracht echter in herinnering dat de Commissie beperkte bevoegdheid heeft inzake 
grondrechten. De Commissie bevestigde dat de Roemeense grondwet en de onderwijswet 
minderheden het recht verlenen om in hun moedertaal te studeren.

Wat nu specifiek de Babes-Bolyai Universiteit betreft, haalde de Commissie de verklaring van 
de raad van bestuur van de Babes-Bolyai Universiteit van 11 februari 2007 (nr. 20.056) aan 
waarin deze verklaart dat de universiteit haar werkzaamheden ontvouwt in een multiculturele 
en meertalige context en dat zij openstaat voor alle bestaande culturen in Transsylvanië – de 
Roemeense, Hongaarse, Duitse, joodse en andere etnische groepen. 

In haar monitoringverslag 20051 beoordeelde de Europese Commissie het onderwijsstelsel 
voor minderheden in Roemenië als volgt: „het aantal eenheden voor voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs is ongeveer constant gebleven”. Wat het hoger onderwijs betreft, 
meldde hetzelfde verslag: „een Hongaarse privé-universiteit bleef functioneren met 
verschillende takken in heel Transsylvanië. Er is weliswaar geen Hongaarse rijksuniversiteit, 
maar er wordt wel toegang verstrekt tot het hoger onderwijs door Hongaarse afdelingen in 
Roemeense universiteiten”. In het monitoringverslag van 20062 zijn hiernaar geen 
verwijzingen gemaakt. 

Krachtens artikel 13 van het EG-Verdrag nam de Raad Richtlijnen 2000/78/EG3 en 
2000/43/EG4 aan die discriminatie op grond van ras of etnische afstamming, leeftijd, 
handicap, seksuele geaardheid, godsdienst of overtuiging verbieden. 

De non-discriminatierichtlijnen van de EU zijn in Roemenië in eerste instantie omgezet door 
Beschikking 137/2000. Deze beschikking verbiedt ook discriminatie in verband met 
„verschillen of beperkingen op grond van onder meer nationaliteit en taal”. Daaruit blijkt dat 
de rechten van de Hongaarse minderheid beschermd zijn door de Roemeense wetgeving.

De Commissie voert haar strategie voor meertaligheid uit in nauwe samenwerking met de 
lidstaten. Volgens artikel 149 van het EG-Verdrag dragen de lidstaten ten volle de 
verantwoordelijkheid voor de inhoud van het onderwijs en de opzet van het onderwijsstelsel 
en van hun verscheidenheid van cultuur en taal. In dit artikel staat verder nog dat de 
Gemeenschap bijdraagt tot de ontwikkeling van onderwijs van hoog gehalte door 
samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en zo nodig hun activiteiten te 
ondersteunen.

                                               
1 SEC(2005)1354.
2 COM(2006) 549 definitief.
3 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep (PB L 303 van 2.12.2000).
4 Richtlijn 2000/43/EG van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van 
personen ongeacht ras of etnische afstamming (PB L 180 van 19.7.2000).
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Voorts is de Democratische Unie van Hongaren in Roemenië (UDMR) de belangrijkste 
vertegenwoordiger van Hongaren in Roemenië, en is deze Unie lid van de Unrepresented 
Nations and Peoples Organization. De UDMR streeft naar plaatselijke bestuursautonomie, 
culturele en territoriale autonomie en ijvert voor het recht op zelfbeschikking voor Hongaren, 
zoals in het verzoekschrift is vermeld. De UDMR is lid van de Europese Democratische Unie 
(EDU) en geassocieerd lid van de Europese Volkspartij (EVP). Tijdens de verkiezingen van 
2004 behaalde de UDMR 10 zetels in de Roemeense Senaat (6,23 % van de stemmen) en 22 
zetels in de Kamer van volksvertegenwoordigers (6,17 % van de stemmen). 

Conclusie

In het licht van het voorgaande kan de Commissie niet akkoord gaan met alle beweringen die 
in het verzoekschrift worden gedaan. Zoals bekend van andere verzoekschriften, is de EU niet 
bevoegd om zich te mengen in eisen tot teruggave van goederen of andere vermeende 
inbreuken op de mensenrechten, tenzij er een punt van de Gemeenschapswetgeving op het 
spel staat.
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