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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0868/2006, którą złożył István Kaszás (Węgry), w imieniu
Stowarzyszenia Ochrony Obywateli Fehérvér, z 12 podpisami, w sprawie 
przystąpienia Rumunii do Unii Europejskiej oraz sytuacji rodowitych 
Węgrów w Transylwanii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwracają uwagę Parlamentu Europejskiego na fakt, że w Rumunii nie 
wdraża się postanowień z zakresu wielojęzyczności i przestrzegania zbiorowych praw 
mniejszości. Ich zdaniem nierozwiązane problemy, na jakie napotyka mniejszość węgierska 
w Rumunii, nie są ujęte w sprawozdaniach UE w takim zakresie, w jakim wymagałaby tego 
ich waga. Zwracają się oni z prośbą, aby odpowiednie instytucje UE podjęły środki w celu 
zapewnienia wprowadzenia reform na rzecz mniejszości węgierskiej w Rumunii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 marca 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 stycznia 2009 r.

Komisja Europejska opracowuje politykę na rzecz promowania wielojęzyczności w Unii 
Europejskiej. Polityka ta obejmuje wszystkie języki występujące w UE: urzędowe, narodowe, 
regionalne, języki, którymi posługują się mniejszości i imigranci.

W odpowiedzi na pytanie pisemne E-1087/07 skierowane przez Baronessę Sarę Ludford 
(ALDE) dotyczące praw węgierskich studentów uczących się na Uniwersytecie Babes-Bolyai, 
Komisja potwierdziła, jak duże znaczenie przywiązuje do ochrony mniejszości, 
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wielokulturowości i wielojęzyczności – wartości, które znajdują się wśród najważniejszych 
zasad UE. Przypomina jednocześnie, że Komisja ma ograniczone kompetencje w zakresie 
praw podstawowych. Komisja potwierdziła, że rumuńska konstytucja i przepisy dotyczące 
edukacji uprawniają mniejszości do uczenia się w języku ojczystym.

W odniesieniu do sprawy dotyczącej Uniwersytetu Babes-Bolyai Komisja odwołała się do 
deklaracji rady administracyjnej Uniwersytetu Babes-Bolyai z dnia 11 lutego 2007 r. 
(nr 20.056), w której oświadczono, że uniwersytet rozwija się w kontekście wielokulturowym 
i wielojęzycznym i jest otwarty na wszystkie kultury istniejące w Transylwanii – rumuńską, 
węgierską, niemiecką, żydowską i kultury innych grup etnicznych.

W sprawozdaniu monitorującym Komisji Europejskiej z 2005 r.1 przedstawiono następującą 
ocenę systemu edukacji dla mniejszości w Rumunii: „liczba placówek edukacyjnych do 
poziomu szkoły średniej pozostaje praktycznie niezmienna”. W odniesieniu do szkolnictwa 
wyższego w tym samym sprawozdaniu stwierdzono: „Prywatny węgierski uniwersytet 
kontynuował działalność, mając kilka filii w całej Transylwanii. Nie ma na tym obszarze 
państwowego węgierskiego uniwersytetu, ale dostęp do szkolnictwa wyższego zapewniają 
węgierskie oddziały na rumuńskich uniwersytetach”. Sprawozdanie monitorujące z 2006 r.2
nie zawiera wzmianek na ten temat.

Na mocy art. 13 traktatu WE Rada przyjęła dyrektywę 2000/78/WE3 i 2000/43/WE4, które 
zabraniają dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, wiek, 
niepełnosprawność, orientację seksualną, religię lub wyznanie.

Dyrektywy UE w sprawie niedyskryminacji zostały transponowane w Rumunii głównie za 
pośrednictwem rozporządzenia nr 137/2000. Zabrania ono dyskryminacji ze względu na
„różnice lub ograniczenia wynikające m.in. z narodowości i języka”. Zatem prawa 
mniejszości węgierskiej wydają się być chronione przez rumuńskie ustawodawstwo.

Komisja wdraża swoją strategię na rzecz wielojęzyczności w bliskiej współpracy z państwami 
członkowskimi. Zgodnie z art. 149 traktatu WE odpowiedzialność za treść nauczania 
i organizację systemów edukacyjnych, jak również ich różnorodność kulturową i językową 
spoczywa wyłącznie na państwach członkowskich. Jak wskazano w przedmiotowym artykule, 
Wspólnota przyczynia się do rozwoju edukacji o wysokiej jakości poprzez zachęcanie do 
współpracy między państwami członkowskimi oraz, jeśli jest to niezbędne, poprzez 
wspieranie i uzupełnianie ich działalności.

Ponadto Węgierska Unia Demokratyczna w Rumunii (UDMR) jest głównym 
przedstawicielem Węgrów w Rumunii oraz jest członkiem Organizacji Niereprezentowanych 
Narodów i Ludów. Celem Węgierskiej Unii Demokratycznej w Rumunii jest utworzenie 
lokalnego rządu, osiągnięcie autonomii kulturowej i terytorialnej oraz uzyskanie prawa 

                                               
1 SEC (2005) 1354.
2 COM (2006) 549 wersja ostateczna.
3 Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego 
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, Dz.U. L 303 z 2.12.2000.
4 Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania 
osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, Dz.U. L 18 z 19.7.2000.
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Węgrów do samostanowienia, o czym mowa w petycji. UDMR jest członkiem Europejskiej 
Unii Demokratycznej (EDU) oraz należy do Europejskiej Partii Ludowej (PPE). W wyborach 
parlamentarnych w 2004 r. Węgierska Unia Demokratyczna w Rumunii zdobyła 10 miejsc 
w rumuńskim Senacie, co przekłada się na 6,23% wszystkich głosów, i 22 miejsca w Sejmie 
(6,17% wszystkich głosów).

Wniosek
W świetle powyższych informacji Komisja nie może zgodzić się ze wszystkimi 
stwierdzeniami zawartymi w petycji. Ponadto, jak wiadomo z innych petycji, UE nie jest 
instytucją właściwą, aby interweniować w spory dotyczące zwrotu własności lub inne 
rzekome przypadki naruszenia praw człowieka, chyba że łamane jest prawo wspólnotowe.
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