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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0868/2006, ingiven av István Kaszás, (ungersk medborgare), för 
Fehérvérs medborgarskyddsförening, och undertecknad av ytterligare 12 
personer, om Rumäniens anslutning till Europeiska unionen och situationen för 
de etniska ungrarna i Transsylvanien

1. Sammanfattning av framställningen

Framställarna fäster Europaparlamentets uppmärksamhet på att flerspråkigheten och 
respekten för de kollektiva rättigheterna för minoriteter inte genomförs i Rumänien. Enligt 
deras åsikt framställdes de problem som etniska ungrare i Rumänien möter, och som 
fortfarande inte har fått en lösning, inte i EU:s rapporter så utförligt som de borde ha gjort 
med tanke på deras allvarliga art. De begär att EU:s behöriga organ vidtar åtgärder för att se 
till att reformer införs till förmån för den etniska ungerska minoriteten i Rumänien.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 6 mars 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 30 januari 2009

Kommissionen utarbetar en politik för att främja flerspråkigheten i EU. Denna politik 
omfattar alla språk som finns i EU: officiella, nationella och regionala språk samt minoritets-
och migrantspråk.

I sitt svar på den skriftliga frågan E-1087/07 från Sarah Ludford (ALDE) om rättigheterna för 
ungerska studenter vid Babes-Bolyai-universitetet, bekräftade kommissionen på nytt att den 
fäster stor vikt vid skyddet av minoriteter, kulturell mångfald och flerspråkighet – värden som 
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ingår i EU:s grundläggande principer. Kommissionen påminde emellertid om att den har 
begränsad behörighet när det gäller grundläggande rättigheter. Den bekräftade att minoriteter 
har rätt att studera på sitt eget modersmål enligt den rumänska konstitutionen och 
utbildningslagstiftningen.

Beträffande det särskilda ärendet Babes-Bolyai-universitetet citerade kommissionen ett 
uttalande från universitetets styrelse av den 11 februari 2007 (nr 20.056), där man förklarade 
att universitetet arbetar i en mångkulturell och flerspråkig miljö och att det är öppet för alla 
kulturer som finns i Transsylvanien – rumäner, ungrare, tyskar, judar och andra etniska 
grupper.

I sin sammanfattande uppföljningsrapport 20051 utvärderade kommissionen Rumäniens 
utbildningssystem för minoriteter enligt följande: ”Antalet utbildningsenheter för 
universitetsförberedande studier har förblivit i stort sett konstant”. När det gäller högre 
utbildning anges följande i samma rapport: ”Ett privat ungerskt universitet har fortsatt att 
bedriva verksamhet med flera filialer i Transsylvanien. Det finns inget statligt ungerskt 
universitet, men tillträde till högre utbildning ges av ungerska fakulteter vid rumänska 
universitet”. Kommissionens sammanfattande uppföljningsrapport 20062 innehåller inga 
hänvisningar till dessa frågor.

Enligt artikel 13 i EG-fördraget antog rådet direktiven 2000/78/EG3 och 2000/43/EG4 om 
likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung, vilka innehåller förbud 
mot diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung, ålder, funktionshinder, sexuell 
läggning och religion eller trosuppfattning.

EU:s direktiv om icke-diskriminering införlivades i Rumänien främst genom 
förordning 137/2000. Enligt denna förordning är även diskriminering relaterad till ”skillnader 
eller begränsningar som baseras på nationalitet och språk, bland andra kriterier” förbjuden. 
Den ungerska minoritetens rättigheter tycks därför vara skyddade enligt rumänsk lagstiftning.

Kommissionen genomför sin strategi för flerspråkighet i nära samarbete med 
medlemsstaterna. Enligt artikel 149 i fördraget har medlemsstaterna ensamt ansvar för 
undervisningens innehåll och utbildningssystemens organisation samt kulturella och språkliga 
mångfald. Som det anges i denna artikel ska gemenskapen bidra till utvecklingen av 
utbildning av god kvalitet genom att främja samarbetet mellan medlemsstaterna och genom 
att vid behov stödja och komplettera deras insatser.

Dessutom är Ungerska demokratiska unionen i Rumänien (UDMR) den största organisation 
som företräder ungrarna i Rumänien och är medlem av Unrepresented Nations and Peoples 
Organization (UNPO). UDMR:s mål är att nå lokalt styre, kulturell och territoriell 
självständighet och rätt till självbestämmande för ungrarna enligt vad som framförs i 

                                               
1 SEK (2005)1354.
2 KOM (2006)0549.
3 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling, 

(EGT L 303, 2.12.2000).
4 Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av 

personer oavsett deras ras eller etniska ursprung, (EGT L 180, 19.7.2000).
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framställningen. UDMR är medlem i partiet European Democrat Union (EDU) och en 
associerad medlem till Europeiska folkpartiet (EPP). Under valet till den lagstiftande 
församlingen 2004 vann UDMR 10 mandat i den rumänska senaten, eller 6,23 procent av de 
sammanlagda rösterna, och 22 mandat i deputeradekammaren (6,17 procent av de 
sammanlagda rösterna).

Slutsats

På grundval av ovanstående kan inte kommissionen instämma i alla de uttalanden som görs i 
framställningen. Dessutom är EU, vilket är väl känt från andra framställningar, inte behörigt 
att ingripa i krav på återlämnande av egendom eller andra påstådda kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna om dessa inte rör en gemenskapsrättslig fråga.
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