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AZ EURÓPA TANÁCS DÖNTÉSEIT NEM KÖTELEZŐ BETARTANI, DE KÉNYELMETLEN KILÓGNI A SORBÓL

Az önkormányzatok európai ernyőszervezete

→ Gyakorlatilag nincs 
következménye, ha vala-
mely állam nem tartja be 
az „előírásokat”, azon-
ban rendkívül kellemet-
len az országra nézve, 
ha negatív példaként 
hozzák fel több száz eu-
rópai politikus előtt, és 
a médiában is megjelen-
nek a jogos kritikák.

Az Európa Tanács Helyi- és Re-
gionális Önkormányzatainak 
Kongresszusa olyan politikai 
szervezet, amely nem tartozik 
ugyan a legfontosabbak közé, 
mégis lehetőséget ad az ön-
kormányzati politikusoknak 
és kormányzati segítséggel a 
nemzeteknek arra, hogy nem-
zetstratégiai céljaikért ezen a 
fronton is küzdjenek.

→ SAMU TAMÁS GERGŐ 

A nemzetközi politika legfon-
tosabb színterei az állam-
közi kapcsolatok mellett a 

nemzetközi szervezetek testületei. 
A legismertebb ilyen intézmények 
közé tartozik Európában az ENSZ, 
az Európai Unió vagy az EBESZ. 
Az átlagos újságolvasó számára 
talán az ENSZ és az Európai Unió 
Tanácsa, valamint a közvetlen vá-
lasztás miatt az Európai Parlament 
a legismertebb. A fontosabb szerve-
zetek közé tartozik még az Európa 
Tanács, amely nem keverendő ösz-
sze az Európai Unió egyik intézmé-
nyével sem, ugyanis attól különálló 
szervezetről van szó.

Az Európa Tanácsot a második 
világháború után hozták létre az-
zal a céllal, hogy a vitás kérdéseket 
az intézmény keretein belül és tár-
gyalásos úton rendezzék, valamint 
hogy felügyeljék az újjáépítéseket, 
és az emberi jogok tiszteletben 
tartására ösztönözzék a tagállamo-
kat. Az intézmény székhelye ma is 
Strasbourgban található. Fontos 
különbség az EU és az ET között, 
hogy utóbbinak Fehéroroszország 
kivételével minden európai ország 
tagja – közéjük értve Oroszorszá-
got, Azerbajdzsánt, Örményorszá-
got, a balkáni államokat és Török-
országot is. Hiszen ezen államok 
mindegyike földrajzi értelemben 
véve is európai, vagy esetleg van 
olyan területe, amely földrajzi érte-
lemben is Európához tartozik.

Az ET legfőbb szerve a Minisz-
teri Bizottság, de időnként hallani 
a Parlamenti Közgyűlésről is. Előb-
binek tagjai a tagállamok minisz-
terei, utóbbinak pedig a tagállami 
parlamentek delegált tagjai. Talán 
a legismertebb szerve az Emberi Jo-
gok Európai Bírósága. Ezt az intéz-
ményt emlegetik olyan sokan, ami-
kor már kimerítenek minden hazai 
fellebbviteli szervet, és bejelentik, 
hogy „akkor megyek Strasbourg-
ba!”. Szintén ismert lehet a Velen-
cei Bizottság is, amely alkotmány-
jogi szempontból kérésre hazai 
jogszabályokat és jogszabály-terve-
zeteket vizsgál. Elsősorban kisebb-
ségi és választási jogszabályokkal 

foglalkozik. Nem hoz kötelező ha-
tározatokat, de a bizottságnak van 
olyan tekintélye, hogy általában 
betartják az ajánlásait.

Minden tagállam 
küldötteket nevez
Talán a szervek közül a legkevésbé 
ismert az ET Kongresszusa, vagyis 
az önkormányzatokat átfogó szer-
vezet. Míg az egész ET egyik nagy 
eredménye az Emberi Jogok Eu-
rópai Egyezményének elfogadása 
volt, önkormányzati területen az 
Önkormányzatok Európai Chartá-
jának elfogadása számít ilyennek. 
Az ET Kongresszusa ezek betartatá-
sára, bizonyos ügyek vizsgálatára, 
jó gyakorlatok megosztására, közös 
európai önkormányzati ügyek ke-
zelésére jött létre 1985-ben. A Kong-
resszusnak tagja mind a 47 teljes 
jogú ET-tagállam. A Kongresszusba 
minden tagállam előre kiszámolt 
arányok szerint küld néhány főta-
got és néhány póttagot. Románia 

10 főtagot és szintén 10 póttagot 
küld az intézménybe, míg Magyar-
ország 7-7 tagot delegál Strasbourg-
ba. Fontos, hogy a tagok fele a 
Kongresszus helyi önkormányzati, 
másik fele pedig regionális önkor-
mányzati kamarájába kerül attól 
függően, hogy a delegált milyen 
szintű önkormányzati mandátum-
mal rendelkezik.

A delegáltakat a tagállamok 
önkormányzati szövetségei vá-
lasztják ki, de végül kormányzati 
jóváhagyással vagy esetleg módo-
sítással küldik a listát Strasbourg-
ba, ahol a delegált személyeknek 
le kell képezniük valamelyest a 
földrajzi, nemi, életkori, pártpo-
litikai arányokat. Érdekes azon-
ban, hogy a demokratikus célok 
ellenére valamiért hiányoznak 
olyan – egyébként az önkormány-
zati választásokon bizonyos idő-

szakban sikereket elérő – pártok, 
amelyek nem a fősodorhoz tartoz-
nak. Így például Franciaország 
második legnagyobb pártjának, a 
Nemzeti Frontnak (később Nem-
zeti Gyűlés) a képviselőivel nem 
találkoztam, hiszen nem is tagjai 

a francia delegációnak. Az oszt-
rák FPÖ-től is csak egy delegált 
érkezett a közelmúltban, annak 
ellenére, hogy Ausztria máso-
dik-harmadik legerősebb pártjá-
ról van szó.

Jelentős magyar részvétel
Az ET Kongresszus legfontosabb 
irányítótestülete a Bureau, amely-
nek magyar tagja is van Magyar 
Anna személyében, ő a Csong-
rád-Csanád megyei közgyűlés tag-
ja. Részt vesz még az üléseken a 
Governance Bizottság elnökeként 
Grüman Róbert Kovászna megyei 
képviselő is, így elmondható, hogy 
a testületben erős a magyar jelen-
lét. Mindketten az Európai Néppárt 
frakciójának tagjai.

A két kamara, a helyi és a regi-
onális közül utóbbinak alelnöke 
Magyar Anna, aki ennek jogán 
került a Bureauba. A magyar de-
legáció vezetője Illés György, aki 
a Független Liberálisok és De-
mokraták frakciójának a tagja. 
A Grüman Róbert által vezetett 
Governance Bizottság egyik alel-
nökeként én is tisztségviselőnek 

számítok, azonban nem vagyok 
tagja egyetlen politikai frakció-
nak sem.

Itt érdemes megemlíteni egy 
másik szervezési elvet, ugyanis 
az ET Kongresszus tagjai politi-
kai-ideológiai csoportokba ren-
deződnek hasonlóan az Európai 
Parlamenthez. Jelenleg a néppárti 
frakció 208 fős, utána következik 
185 taggal a szocialista csoport, 
majd a függetlenek és liberálisok 
91 taggal, a függetlenek 53 fővel, és 
végül 30 taggal az Európai Konzer-
vatívok és Reformisták csoportja. 
E frakciók osztják el egymás kö-
zött arányosan a tisztségeket és a 
felszólalási, valamint jelentéstevői 
feladatokat.

A Kongresszusnak három 
szakbizottsága van: a Monitoring, 
amely a chartában foglaltak érvé-
nyesülését vizsgálja, a Governance, 
amely az önkormányzatiságot, a 
támogatási kérdéseket és a regio-
nális együttműködéseket vizsgálja, 

valamint a Current Aff airs, amely 
kulturális, oktatási és fejlesztési 
ügyekkel foglalkozik.

Székelyföldön is ülésezett
A jelentések olyan politikai do-
kumentumok, amelyek egy-egy 
önkormányzatiság szempontjából 
fontos témát dolgoznak fel, és egy 
vagy két kongresszusi tag dolgoz-
za ezeket ki a hivatali apparátus 
és szakértők segítségével. Ilyen 
téma volt például a Magyar Anna 
által felügyelt nyelvi jogok kérdé-
se, amely a Kisebbségi és Regioná-
lis Nyelvek Európai Chartájában 
megfogalmazott elvek gyakorlati 
érvényesülését vizsgálta. A jelen-
téstevő be is mutatta a strasbourgi 
plénum előtt, hogy Romániának 
milyen hiányosságai vannak ezen 
a területen. A jelentésekhez lehet 
módosító indítványokat tenni, és 

végül a Kongresszus fogadja el 
a jelentést, amelyet elküldenek 
az érintett feleknek. Gyakorla-
tilag nincs következménye, ha 
valamely állam nem tartja be az 
„előírásokat”, azonban rendkívül 
kellemetlen az országra nézve, ha 
negatív példaként hozzák fel több 
száz európai politikus előtt, és a 
médiában is megjelennek a jogos 
kritikák. Ezek pedig – más oldalról 
ráerősítve – akár abba az irányba 
is mutatnak, hogy lassanként vál-
tozás álljon be az ügyekben.

Az ET Kongresszus ezen kívül 
szakmai konferenciákat is szervez, 
és bizottságai kihelyezett üléseket 
is tartanak. A Governance például 
Bálványoson, valamint Várpalotán 
is ülésezett, köszönhetően a bizott-
ság helyi tagjainak, akik vállalták 
az ezzel járó szervezést és a rész-
beni támogatást. A szervezet még 
kapcsolatban áll szakmai szem-
pontból Európán kívüli, elsősorban 
észak-afrikai és közel-keleti önkor-
mányzati szervezetekkel is, de vá-
lasztási megfi gyelői missziókat is 
szervez különböző önkormányzati 
választásokra.

Romániában sok
 a megoldásra váró probléma
Összességében elmondható, hogy 
az intézmény létezése a charták-
ban foglalt elvek betartására fon-
tos, ezek valóban biztosíthatják az 
önkormányzatiság minél erősebb 
szerepét, amennyiben a tagálla-
mok is komolyan veszik az irány-
mutatásokat. A magyar önkor-
mányzatok esetében azonban – ha 
csak a közelmúlt eseményeit néz-
zük – a támogatási függetlenséget 
egyre kevésbé biztosítja a kormány, 
és ezzel az önkormányzatiság 
egyik fontos pillére kerül veszély-
be. Romániában pedig láthatóan 
a nyelvi ügyekben vannak még ér-
vényesülésre váró elvek, amelyek 
számunkra, magyarok számára 
fontosak lennének. Remélhetőleg 
a „lassú víz partot mos” módszer 
alapján ezekben is lesz előrelépés. 
Más módszer biztosan nem lehet 
működőképes az ET Kongresszus 
felől. Az intézmény fórumot kínál 
bizonyos problémák felvetésére, 
és a média segítségével – már ha 
van erre fogadókészség – az ügyet 
a nyilvánosság elé viszi. Ha pedig 
valamiből „ügy” lesz, akkor arra a 
legjobb esetben valamilyen meg-
oldás is születik. Ha másért nem, 
már csak azért, hogy ne lehessen 
folyton elővenni, és ne tartsa kel-
lemetlen helyzetben azokat, akik-
nek vaj van a fejükön.

A szerző politológus, a strasbourgi
Európa Tanács Önkormányzati
Kongresszusának tagja
és bizottsági alelnöke
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