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Konkrét ígéret az unió ősho-
nos nemzeti kisebbségeinek

Az új Európai Bizottság biztos-je-
löltjeinek meghallgatása során Só-
gor Csaba RMDSZ-es EP-képviselő 
Viviane Redinghez, a jogérvénye-
sülés, az alapvető jogok és az uniós 
polgárságért felelős biztos-jelölthöz 
intézett kérdést. 

A képviselő a hagyományos nemzeti 
kisebbségi közösségekkel szembeni 
diszkrimináció megszüntetésének mi-
kéntjéről kérdezte Reding Asszonyt, 
aki válaszában a Lisszaboni Szerződés 
életbelépésének köszönhető azon új 
elemekre hivatkozott (Szerződés 2., il-
letve az Alapjogi Charta 21. cikke), me-
lyek hathatós intézkedéseket tesznek 
lehetővé az őshonos nemzeti kisebb-
ségi közösségekhez tartózó személyek 
jogainak biztosításában. 

A biztos-jelölt asszony elmondta, hogy 
a Bécsben működő Alapjogi Ügynök-
ség tanulmányainak és elemzéseinek 
figyelembevételével szándékszik tevé-
kenykedni. Csapatában egy személy 
feladata teljes munkaidőben kizárólag 
a kisebbségi jogok kérdésének kezelé-
se lesz. Viviane Reding megígérte, a 
hagyományos nemzeti kisebbségek 
védelmére új rendszereket is próbál 
majd javasolni.

Sógor Csaba RMDSZ-es európai par-
lamenti képviselő pályázatot hirdet 
szakmai gyakorlat végzésére az Eu-
rópai Parlamentben. A program célja: 
lehetőséget teremteni fiatal romániai 
magyar szakemberek és felsőoktatás-
ban tanuló hallgatók számára, hogy 
első kézből szerezzenek tapasztalatot 
az Európai Parlament működéséről, és 
aktívan bekapcsolódjanak a Sógor-ka-
binet munkájába. A program felépíté-
sének megfelelően a sikeres pályázók 
egy-egy hónapos (az EP naptárának 

függvényében lehet több-kevesebb) 
gyakornokságot végeznek az Euró-
pai Parlamentben, segítve a képvise-
lő munkáját. A gyakornoki program 
2010. szeptember 1-én indul és előre-
láthatólag 2011. július közepéig tart. A 
sikeres pályázókkal egyeztetett beosz-
tás szerint történik majd a kiutazás. A 
pályázatok benyújtásának határideje: 
2010. április 23. További informáci-
ókért kérjük látogasson el az alábbi 
linkre: http://sogorcsaba.eu/activities.
php?wh=eu&id=638.

Sógor Csaba RMDSZ-es EP képviselő a 
Víz Világnapja alkalmából 2010. már-
cius 23-án ismét erdélyi ásványvizeket 
népszerűsítő akciót szervezett Brüsz-
szelben. Az Aqua Transylvaniae máso-
dik kiadása során öt féle Kovászna me-
gyei vizet kóstolhattak az érdeklődők. 
Az előpataki, bodoki, bibarcfalvi, illet-
ve a kovásznai forrásvíz szénsavas és 
sima változatának begyűjtését, vala-
mint az ismertető anyag egy részének 
összeállítását Kovászna Megye Taná-
csa, a Kovászna Megye Turizmusáért 
nevű Egyesület közreműködésével 
vállalta készségesen. A kiállítás egyik 
színfoltja a „Kovászna megye borvizei 
címkékben” című összeállítás. 
A képviselő tavalyi, hagyományterem-
tő kezdeményezése az angol nyelvű 
szórólapok és a főleg Hargita megyei 
vizek kóstoltatása révén általános 
jellegű információt adott a jellegzetes 
székely termékekről, az erdélyi vízkul-
túráról, valamint Székelyföld ásvány-
vizes vidékeinek szépségeiről. 
– Ásványvizeinkre méltán vagyunk 
büszkék: minőségük révén, e terüle-

ten legalábbis, az európai élvonalban 
érezhetjük magunkat. A víz kérdése 
fontos politikai tét - Erdélynek, a Szé-
kelyföldnek ebben nyílt lehetősége, 
nagy jövője van - fejtette ki Sógor Csa-
ba az esemény megnyitóján.

Sógor Csaba meghívására újra Brüsszelben a székely borvizek

Gyakornoki program Sógor Csaba EP-képviselő kabinetjében 
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A nyelvtörvény a belső piac 
működését is veszélyezteti

Az Európai Parlament Strasbourgban 
tartott márciusi plenáris ülésén Sógor 
Csaba európai parlamenti képviselő az 
Európai Bizottság Jogi Szolgálatának a 
szlovákiai államnyelvtörvénnyel kap-
csolatos véleményére hívta fel képvise-
lőtársai figyelmét. Ennek megfelelően 
a képviselő a nyelvtörvénynek és vég-
rehajtási rendelkezéseinek az egységes 
belső piac működésében okozott zava-
rairól tájékoztatta a plénumot. A Jogi 
Szolgálat véleményezésében nem tar-
totta összeegyeztethetőnek a nyelvtör-
vény módosított formáját a szolgáltatá-
sok szabadságára vonatkozó közösségi 
szabályokkal, továbbá úgy ítélte meg, 
hogy az bizonyos értelmezés szerint 
a munkaerő szabad áramlása elé is 
akadályokat gördíthet. Az egészség-
ügyi intézményekben diszkriminációt 
okozhat a jogszabály, az egész törvény 
pedig mintha inkább az állam jogait 
védelmezné az egyénekkel szemben, 
nem pedig fordítva – sugallja az Unió 
végrehajtó testületének Jogi Szolgálata 
még decemberben készített, nem hiva-
talos jelentése. Sógor Csaba arra kérte 
a Bizottságot, tegyen meg mindent a 
közösségi jog érvényesülésének bizto-
sítására érdekében.

Bemutatták a bélteki borokat 
az Európai Parlamentben

Sógor Csaba RMDSZ-es európai par-
lamenti képviselő kezdeményezésére 
február 10-én, Strasbourgban, a Sző-
lő-, Gyümölcs- és Zöldségtermesztés 
- Hagyomány - Minőségi élelmezés 
Intergroup havi ülésén Brutler Já-
nos önológus (borász, borszakértő) 
a Brutler és Lieb cég képviseletében 
ismertette a krasznabélteki (Szatmár 
megye) borászati termékeket. Brutler 
János prezentációja kitért a SAPARD 
európai program keretében vállalko-
zása által elnyert 260 ezer eurós tá-
mogatás fontosságára, valamint ezen 
uniós támogatás nyomán a vállalko-
zása által megvalósított fejlesztésre. 
Az önológus magyarázata nyomán 
a Nachbil (helyi dűlőnév) elnevezé-
sű borok közül 8 fajta kóstoltatására 
került sor. Sógor Csaba vendéglátói 
zárszavában megköszönte, hogy az 
Intergroup vezetősége a sikeres be-
mutatónak köszönhetően, még az 
idén októberre tervezett tanulmány-
útját Erdélyben, az ő képviselői körze-
tében tartja majd. 

2010 – A szegénység és  
a társadalmi kirekesztés  
elleni küzdelem európai éve
A 2010-es évet az Európai Unió a sze-
génység és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelem európai évének nyil-
vánította. A kezdeményezés célja, hogy 
az európai polgárokban jobban tudato-
suljon a szegénység különböző formái-
nak súlyossága és az a törekvés, hogy 
a társadalmi kohézió fokozása hozzá-
járulhat egy jobb, igazságosabb és be-
fogadóbb Európa megteremtéséhez. Az 
év tematikájához kapcsolódó európai 
szintű rendezvények mellett az egyes 
tagállamok saját nemzeti programokat 
szerveznek, amelyek a szegénység és 
a társadalmi kirekesztés elleni küzde-
lemmel kapcsolatos konferenciákat, a 
polgárok szociális jogairól szóló infor-
mációs kampányokat és a jelenséggel 
kapcsolatos kutatásokat foglalnak ma-
gukban. Az európai év kommunikációs 
kampányának elemei közé tartozik egy 
újságírói verseny, egy művészeti kezde-
ményezés, valamint a „fókuszhetek”, 
amikor májusban és októberben egy-
egy hét alatt számos nemzeti esemény 
bonyolítanak le egy időben Európa-
szerte. Az évzáró konferenciára a belga 
elnökség védnöksége alatt kerül sor de-
cember 17-én Brüsszelben.

Elemzők szerint Sógor Csaba 
a legaktívabb határon túli 
magyar képviselő
A Policy Solutions nevű elemző cég ve-
zetői Boros Tamás és Bíró Nagy And-
rás január 4-én a Magyar Televízió 
m1-es adóján a Ma Reggel című mű-
sorban elemezték, hogyan teljesítettek 
azok az európai parlamenti képvise-
lők, akik a határon túli területeken él-
nek, akiket Románia illetve Szlovákia 
küldött az Európai Parlamentbe. Az 
elemzők szerint a határon túli magyar 
képviselők közül Sógor Csaba erdélyi 
európai parlamenti képviselő a legak-
tívabb. Az említett képviselőkről a ro-
mán illetve a szlovák sajtóban keveset 
lehet olvasni, aminek az egyik oka az, 
hogy magyar nyelven szólalnak fel. - A 
határon túli képviselők elsősorban a 

kisebbségvédelem ügyére szakosod-
tak, ami a magyar sajtóban nagyobb 
figyelmet kap, mint annak az ország-
nak a médiájában, ahonnan jönnek. 
Mindenképpen el kell mondani, hogy 
az öt képviselőből négy nagyon hang-
súlyosan foglalkozott ezzel a területtel 
– mondja Bíró Nagy András elemző.

Hasznos linkek:
Szakmai gyakorlatok az Európai Parla-
mentben: http://www.europarl.europa.
eu/pdf/traineeships/general_rules_hu.pdf

Szakmai gyakorlat az Európai Bizott-
ságnál: http://ec.europa.eu/stages/

További részletek az EU által kínált 
szakmai gyakorlatokról: http://europa.
eu/about-eu/working-eu-institutions/
index_en.htm

Szakmai gyakorlat az Európai Néppárt-
nál: http://www.epp.eu/dbimages/pdf/
epp_internship_programme.pdf
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