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H I R D E T É S

Folytatja az RMDSZ és Dragnea pártja
Az anyanyelvű oktatási rendszer erősítését tekinti prioritásnak az RMDSZ az új parlamenti ciklusban

H Í R Ö S S Z E F O G L A L Ó

„A partnerségi megálla-
podást senki sem bon-
totta fel, tehát válto-

zatlan formában érvényben marad. 
Átadtam az RMDSZ képviselőinek a 
törvényhozási prioritásokról a vég-
rehajtó bizottságban megszavazott 
listát, jövő héten pedig tárgyalunk 
majd a legfontosabb elfogadandó 
törvényekről, kezdve természetesen a 
nyugdíjtörvénnyel” – mondta hétfőn 
este Liviu Dragnea. Kelemen Hunor 
RMDSZ-elnök a román Szociálde-
mokrata Párt (PSD) elnökével folyta-
tott megbeszélést követően azt mond-
ta: az együttműködés folytatásáról 
csupán jövő héten döntenek, miután 
tanulmányozták a PSD prioritáslistá-
ját, és ismertetik vele a magukét.

Az RMDSZ prioritásait Korodi 
Attila képviselőházi frakcióvezető 

ismertette. A politikus az MTI-nek 
elmondta: az anyanyelvű oktatási 
rendszer erősítése, a valós decent-
ralizáció és a nyelvi jogokat garan-
táló közigazgatási kódex hatályba 
léptetése szerepel egyebek mellett 
a szövetség prioritásai között, ame-
lyekhez a szociálliberális kormány-
koalíciótól remél támogatást. Az 
RMDSZ prioritási közé került ebben 
az ülésszakban a vadászati törvény-

nek a – nagyvadak „kordában tartá-
sát” szolgáló – módosítása, a lema-
radt régiók felzárkóztatását szolgáló 
törvénytervezet, a gyermekvállalást 
ösztönző és a családorvosi szolgál-
tatás javítását célzó jogszabály elfo-
gadása is. A frakcióvezető elismerte: 
az RMDSZ sok esetben védekezni 
kényszerül: nemcsak saját törvény-
kezdeményezéseihez kell a maga 
hétszázalékos parlamenti súlya 
mellé további több mint 43 száza-
léknyi támogatást szereznie, politi-
kai befolyását sokszor a magyarság 
meglévő jogainak korlátozását cél-
zó – kormányzati vagy ellenzéki – 
kezdeményezések kivédésére kell 
fordítania. A prioritáslistára most 

például annak a kormányrendelet-
nek az utólagos parlamenti módosí-
tása is felkerült, amely előírja, hogy 
a kisebbségek nyelvén oktató elemi 
iskolákban is szakképzett román 
nyelv és irodalom tanároknak kell 
tanítaniuk a román nyelvet.

Az RMDSZ – a 2016-os parlamen-
ti választások után kötött parla-
menti együttműködési megállapo-
dás értelmében – a szociálliberális 
PSD–ALDE-kormánykoalíció párt-
jait is tájékoztatta arról, milyen 
törvénytervezeteknél szeretne elő-
relépést az őszi ülésszakban. Ko-
rodi szerint „jelen pillanatban az 
együttműködés még létezik”, ám 
folytatása az RMDSZ részéről azon 

múlik, hogy a koalíció hajlandó-e 
támogatni az RMDSZ prioritásait 
is. „A koalíció nem várhatja el az 
RMDSZ-től, hogy olyan kormány-
zati kezdeményezéseket is megsza-
vazzon, amelyekkel nem ért egyet” 
– szögezte le a politikus.

Arra a kérdésre, mi lesz a sorsa 
annak az autonómiatervezetnek, 
amelyet még a 2014-es elnökválasz-
tás előtt dolgozott ki az RMDSZ, 
Korodi Attila azt mondta: egy ilyen 
törvényt akkor érdemes a parlament 
elé terjeszteni, ha arra van egy „lát-
ható pozitív hozzáállás is a többség 
részéről”, de a centenárium évében 
erre szerinte nincs lehetőség. „Egy 
biztos: bármikor alkalommal van 
arra, hogy a parlamentben az au-
tonómia ügyéről felszólaljunk, azt 
megtesszük, mert ez kötelességünk 
és küldetésünk is. Viszont bevinni 
egy olyan autonómia törvényterve-
zetet, amely ténylegesen válaszokat 
tud adni egy meddő vitában, és lejá-
ratni, azt nem látjuk racionálisnak a 
centenárium évében” – mondta az 
RMDSZ frakcióvezetője.

• Az RMDSZ-szel 
kötött megállapodás 
továbbra is érvényben 
marad – jelentette ki 
Liviu Dragnea, a képvi-
selőház és a kormány 
fő erejét adó Szociál-
demokrata Párt (PSD) 
elnöke.

Az RMDSZ szerint a centenárium 
évében nincs értelme előrukkolni 
az autonómiastatútummal 
a parlamentben
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Az RMDSZ EP-képviselőjének 
tegnapi tájékoztatása sze-
rint olyan jelentés készül az 

uniós törvényhozás Állampolgári 
Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsá-
gában (LIBE), amely minimumsza-
bályok létrehozásához tenné le az 
alapokat a kisebbségek védelme 
érdekében. Az európai parlamenti 
képviselők hétfő délután nyilvános 
meghallgatáson tárgyalták a jelen-
téstervezetet azzal a céllal, hogy 
a szakértőket és érdekcsoportokat 
is bevonják a szakbizottsági mun-
kába. A témában szervezett LIBE 
szakbizottsági meghallgatáson 
Sógor Csaba a romániai helyzetet 
ismertette, és arra figyelmeztetett, 
hogy jelenleg a tagállamok jóindu-
latán múlik a kisebbségek védelme 
az EU-ban.

Sógor számos kiegészítő módosí-
tójavaslattal járult hozzá a jelentés-
tervezethez a dokumentum minél 
átfogóbb és részletesebb kidolgo-
zása érdekében. A találkozón az 
RMDSZ EP-honatyája elmondta, bár 
a csatlakozáskor az EU ellenőrzi a 
tagjelölt országokban a kisebbségi 
jogok helyzetét, a csatlakozás után 
nem történik meg ez a számonkérés. 
„Az európai nemzeti kisebbségek 
csapdahelyzetbe kerültek, amely-
ből nehéz az EU támogatása nélkül 
kiszabadulniuk” – érvelt az EP-kép-
viselő, aki részletesen beszámolt a 
Romániában tapasztalható jogsérté-
sekről. A politikus elmondta: a csat-
lakozás után egymást követő román 
kormányzatok a nyelvi és kisebbségi 
jogok végrehajtását opcionálisnak 
tekintik, számos eszközzel akadá-
lyozzák a kisebbségi nyelvű iskolák 
működését és a magántulajdonok 
visszaszolgáltatását, belekezdtek a 
kisebbségi közösség egyházi épü-
leteinek visszaállamosításába, a 
kisebbségi vezetőket rendszeresen 
zaklatják a nemzeti szimbólumok 
használata miatt, a médiában pedig 
megtűrik a kisebbségekkel szem-
beni gyűlöletbeszédet. Sógor Csaba 
szerint szembe kell szállni azzal a 
gyakorlattal, amely lassan normali-
zálódni látszik: a tagálla mok rend-

szeresen elmulasztják az Európa Ta-
nács kisebbségvédelemre vonatkozó 
határozatainak, ajánlásainak végre-
hajtását. Mint mondta, a kisebbsé-
gek alapvető jogait csak akkor lehet 
érvényesíteni az EU teljes területén, 
ha egy közös uniós kisebbségvédel-
mi rendszert építünk ki saját magas 
szintű standardokkal, illetve műkö-
dő ellenőrzési mechanizmussal. „A 
készülő európai parlamenti jelentés 
nagy lépés lehet. Mi azért dolgozunk, 

hogy ennek a jelentésnek a végső for-
mája rögzítse majd, hogy az európai 
kisebbségvédelmi keretrendszer 
felállítása is a minimumszabályok 
részét kell képezze” – olvasható az 
EP-képviselő közleményében. Az EU-
ban élő kisebbségekre vonatkozó mi-
nimumszabályokról szóló jelentésről 
szeptemberben szavaz az Európai 
Parlament LIBE-szakbizottsága, a 
testület javaslata pedig még az idei 
év vége előtt a plénum elé kerül.

Minimumszabályokat rögzíthet az EP a nemzeti kisebbségek védelme érdekében
• Jelentős lépésre készül 
Sógor Csaba szerint az Eu-
rópai Parlament a kisebb-
ségek védelme érdekében: 
kötelező európai keret-
szabályozás kidolgozását 
indítaná el a törvényhozás.

Korodi: a koalíció nem vár-
hatja el az RMDSZ-től, hogy 
olyan kormányzati kezdemé-
nyezéseket is megszavazzon, 
amelyekkel nem ért egyet.

A tagálla mok jelenleg rend-
szeresen elmulasztják az 
Európa Tanács kisebbségvé-
delemre vonatkozó hatá-
rozatainak, ajánlásainak 
végrehajtását.




