
Jelentés a tejtermékágazat uniós jövőjéről
Az Európai Parlament strasbourgi plenáris 

ülésén, február 14-én, Sógor Csaba RMDSZ-es 
képviselő “A szerződéses kapcsolatok jövője a 
tej- és tejtermékágazat területén” című jelen-
tés kapcsán az új tagállamok tejtermelői érde-
keinek fi gyelembevételét szorgalmazta. 

A tej- és tejtermékágazatban az Európai Unió 

termelőkre. A súlyos helyzet megoldása végett 
2009-ben a tejágazattal foglalkozó szakértői 
csoport létesült, hogy megvitassa és kijelölje a 
tej- és tejtermékágazatban szükséges közép- és 
hosszú távú intézkedéseket. Jelentésük 2010-re 
készült el. Megállapította, nincs egyensúlyban 
a termelők és a tejüzemek tárgyalási pozíciója.

Az egyensúlyhiány tisztességtelen keres-
kedelmi gyakorlathoz vezetett. A szakértők a 
termelők alkupozíciójának, és a szakmaközi 
szervezetek tevékenységének erősítését, az át-
láthatóság biztosítását javasolták, hogy a tejter-
mék-ellátási lánc reagálhasson a piac jelzéseire, 
de ez a lánc valamennyi szereplőjének előnyére 
történjen. 

Sógor Csaba hozzászólásában a termelői 
szövetkezetek létrehozását siettette, azért, hogy 
a termelők kiszolgáltatott helyzetén enyhíteni 
lehessen.

Programjukat ismertették 
a fi atal tanácsosjelöltek

Március elején indult útjára az RMDSZ 
Háromszéki Területi Szervezet ifj úsági jelölt-
jeinek kezdeményezésére a szövetség ifj úsá-
gi karavánja.

Sógor Csaba RMDSZ-es európai parla-
menti képviselő március 17-én részt vett a ka-
raván baróti állomásán, ahol az ifj úság helyi 
tanácsos-jelöltje, Weithaler Walter beszélt az 
ottani fi atalokat érintő problémákról és politi-
kai szerepvállalási elképzeléseiről. A találkozót 

Érvénybe lépett az Európai Polgári
Kezdeményezés

Hivatalosan április elsejétől lépett érvény-
be az Európai Polgári Kezdeményezés (EPK), 
amelyet a Lisszaboni Szerződés vezetett be. 

Egy polgári kezdeményezést a 27 uniós or-
szág közül legalább 7 tagállamból származó, leg-
kevesebb 1 millió uniós polgárnak kell támogatnia 
aláírásával, így jogszabályalkotási eljárás beindí-
tására lehet felkérni az Európai Bizottságot olyan 
témákban, amelyek a hatáskörébe tartoznak. Az új  
mechanizmus által biztosított lehetőséget felismer-

ve az RMDSZ már 2011 áprilisában határozatot 
fogadott el, mely szerint élni kíván a polgári kez-
deményezés kínálta lehetőségekkel az európai 
szintű kisebbségvédelmi szabályozás kialakítása 
érdekében. A keretszabályozás kidolgozásában 
és a kisebbségek közötti egyeztetésekben nagy 
szerepe van az Európai Parlamentnek, valamint 
az ott tevékenykedő kisebbségi képviselőknek. 

Az európai kisebbségek védelmét szolgáló 
kezdeményezés esélyeiről, valamint az EPK által 
biztosított lehetőségekről az RMDSZ európai 
parlamenti képviselője, Sógor Csaba azt nyilat-
kozta: “A polgári kezdeményezéssel az EU azt az 
üzenetet küldi a polgároknak, hogy a közös Eu-
rópa mindenkié, ezért az emberek felhívhatják az 
uniós intézmények fi gyelmét olyan kérdésekre, 
amelyek sokukat foglalkoztatnak, ám mégsem 
szabályozták őket eddig. Ilyen kérdés az ősho-
nos nemzeti kisebbségi közösségek ügye is: sok 
millió európai polgár tagja valamelyik őshonos 
nemzeti kisebbségnek, mégis gyakran egy kalap 
alá vesznek bennünket a bevándorlókkal és az 
összes többi kisebbséggel. Ezen szeretnénk vál-
toztatni!”
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területén rendkívüli fejleményekre került sor 2007 
és 2009 között. A szélsőséges időjárási körülmé-
nyek hanyatlást okoztak az ellátás területén, ami 
az árak általános emelkedéséhez vezetett. Utóbb 
az árak visszaállását a pénzügyi és gazdasági vál-
ság akadályozta, illetve súlyosbította az áringado-
zást, mert csökkent a kereslet világszerte, így az 
Unióban is. A termelési költségek emelkedtek, bár 
az EU-ban a termelés állandó szinten maradt. Ilyen 
körülmények között az uniós árak zuhantak. A fo-
gyasztók szintjén az árcsökkenés nem volt érzékel-
hető, az alacsony felvásárlói árak ránehezedtek a 

Grüman Róbert, a Háromszéki Ifj úsági Tanács 
(HÁRIT) elnöke nyitotta meg. Bevezetőjében 
elmondta: munkájuk révén arra törekszenek, 
hogy az ifj úságnak lehetősége legyen gondjait 
széles körben ismertetni, ezért fontos, hogy az 
RMDSZ különböző testületeiben a fi atalok is je-
len lehetnek.

Sógor Csaba kiemelten támogatja a HÁRIT 
által tavaly meghirdetett  „100 fi atalt a három-
széki önkormányzatokba” programot.  – A fi a-
talokat lelkesedés és mozgató életerő irányítja. 
Nagyon fontos, hogy ezt a lendületet sose ve-
szítsék el, és képesek legyenek valóra váltani a 
társadalmi változásokra vonatkozó elképzelése-
iket – mondta az erdélyi magyar politikus. 

A fi atal jelöltet az EP-képviselő néhány 
tanáccsal is ellátta: mint mondta, mindig szem 
előtt kell tartani, hogy a politikában való részvé-
tel nem egy pozició, hanem szolgálat, amelyet 
a közösség érdekében önzetlenül kell végezni.  
Sógor Csaba szerint az RMDSZ szervezetének is 
szüksége van a fi atalításra, ami pedig a politikai 
szerepvállalást illeti, a nők egyenjogúságáért is 
tenni kell még. „Mindig lesz valami, amihez a fi -
atalok jobban értenek, mint az idősebbek, vagy 
bizonyos feladatokat a nők szociális érzékenysé-
gük révén nagyobb odafi gyeléssel tudnak elvé-
gezni, mint a férfi ak” – hangsúlyozta a képviselő. 

 

Lezárult az EU Kvíz
A fi atalok Európai Unióval és az Európai 

Parlamenttel kapcsolatos ismereteit mérte fel 
az az EU Kvízjáték, amelyet Sógor Csaba indí-
tott a személyes honlapján. A játékkal több 
mint kétezren játsszottak, eredményeiket pe-
dig közel 150-en regisztrálták be a verseny-
listába. Az EU Kvíz március végén lezárult, a 
kirándulócsoportba bejutott a tíz legjobb 
pontszámot elért játékos, illetve öt sorsolás-
sal kiválasztott szerencsés résztvevő, akik má-
jus 9.-én, Európa napján Brüsszelbe utaznak.



Tüntetések a katalán 
nyelvi jogokért 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetem (MOGYE) ügye

 Az európai szövetkezetek statútumáról 
vitáztak az EP-ben

Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamen-
ti (EP) képviselő március elején az EP néppárti 
választmányi ülésén vett részt Mallorcán. A 
helyszínen arra kérték őt helyi katalán kulturá-
lis és nyelv-védelmi szervezetek, emeljen szót 
Brüsszelben az őshonos katalán nyelvi jogok 
védelmében a folyó év március 16-án hatályos-
sá váló törvénymódosítás miatt. 

Sógor Csaba kezdeményezésére 23, külön-
böző pártok színeiben tevékenykedő EP-képviselő 
látta el kézjegyével az Európai Bizottsághoz (EB), 
illetve az Európai Unió Tanácsához intézett kér-
dést. Az aláírók - közülük 8 magyar ajkú - az iránt 
érdeklődnek, mit szándékszik tenni az EB, mint a 
szerződések őre, annak érdekében, hogy a Bale-
ár-szigetek kormánya által foganatosított lépések 
nyelvi diszkriminatív jellegét megszüntesse, hiszen 
a nyelvi diverzitást az EU-ban törvény védi. A kép-
viselők azt is kérdezték az EB-től és az Európai Unió 
Tanácsától, mit szándékoznak tenni a katalán nem-
zeti kisebbség jogainak védelmében?

A Baleár-szigeteken a Franco-diktatúra utáni 
demokrácia jegyében többpárti egyezség alapján 
kidolgozott nyelvi jogi rendszer érvényesült évti-
zedek óta. A közszolgálati alkalmazottak számára 
a katalán és a spanyol nyelv ismerete kötelező volt; 
a jegyzőkönyvek katalán nyelven készültek; lehe-
tőség volt katalán nyelven történő ügyintézésre. 
Ez biztosította az adminisztratív szervek hatékony-
ságát, a közalkalmazottak megfelelő kiválasztását, 
a polgároknak a törvény és az adminisztrációs 
szervek előtti egyenlőségét a nyelvi kérdésekben. 
A legutóbbi választásokat a jobboldal nyerte és - 
választási ígéreteivel ellentétben - felrúgta az 1986 
óta hatályos nyelvhasználati törvényt: a katalán 
nyelv ismerete immár szakmai érdem, de nem kö-
telező.

Mallorcán többezres tömeg vonult az utcá-
ra a katalán nyelv védelmében vasárnap, márci-
us 25-én. A szervezők szerint 50 ezren voltak. 

A MOGYE az erdélyi magyar közös-
ség létének, fennmaradásának és fejlő-
désének szempontjából kulcsfontossá-
gú. Az intézmény hivatását csak magas 
szintű magyar nyelvű orvosi és gyógysze-
részeti képzés révén tudja betölteni, ki-
zárólag önálló magyar karok keretében. 
A Romániában jelenleg hatályos oktatási 
törvény nemcsak megengedi ezt, de elő 
is írja.

Sógor Csaba RMDSZ-es EP képviselő 
még múlt év szeptemberében felemelte 
szavát a MOGYE szenátusának döntése el-
len, mely “(...) minden eszközzel akadályozza 
az önálló magyar  intézet megalakítását a 

A jelentéstevő Sven Giegold, (német, 
zöldpárti) az európai szövetkezetek statú-
tumának átdolgozását sürgette, mert a bo-
nyolultság a határon átnyúló üzleti lehetősé-
geket és igényeket akadályozza. Az Európai 
Unió (EU) területén az ágazat 160 millió válla-
latot jelent, 120 millió tagja van és 5.4 millió 
munkavállaló aktív a szövetkezeti zónában 
- azaz a foglalkoztatás és a tartós növekedés 
nagy potenciálját jelenti. 

A Foglalkoztatási és Szociális szakbizott-
ság nevében Sógor Csaba RMDSZ-es EP-kép-
viselő arra figyelmeztetett, hogy Kelet-Kö-
zép-Európában a szövetkezetek statútuma, 
illetve működésük hitelessége erősen komp-

fele részben magyar hallgatók által látoga-
tott, hivatalosan is multikulturálisként elis-
mert egyetemen.” Az erdélyi magyar képvi-
selő akkor kifejtette, hogy “a koppenhágai 
kritériumok vizsgálata során a csatlakozni 
kívánó államok kisebbségekkel szembeni 
bánásmódja górcső alá került ugyan, de vé-
leménye szerint lehetővé kell tenni, hogy a 
csatlakozás után is számon kérhető legyen 
a demokrácia ismérveinek való megfelelés 
és a kisebbségek jogainak tiszteletben tar-
tása.

A hónapok óta tartó patthelyzetnek, 
az egyetem román többsége szabotáló ma-
gatartásának március 27-én kormányren-
delet vetett véget, mely - az RMDSZ kitartó 
politikai követelésére - előírja a magyar kar 
létrehozatalát. Sógor Csaba azzal támogatja 
a magyar kar működésének kiteljesedését, 
hogy meghívta Frühling János Belgium-
ban élő onkológus-radiológus professzort, 
a Belga Tudományos Akadémia Főtitkárát, 
hogy május 10. és 11-én tartson mesterkur-
zusokat a MOGYE diákjainak, valamint egy 
ismeretterjesztő jellegű előadást a maros-
vásárhelyi közönség számára.
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romittálódott, és bár az Európai Bizottság 
2010-es októberi jelentése hasznos uniós 
felmérésnek bizonyult, a dokumentum bizo-
nyos fejezetei - többek között a Romániára 
vonatkozó is - elnagyoltak. A képviselő a nyílt 
koordinációs rendszer európai gyakorlata ré-
vén erősebb európai jelenlétet sürgetett fel-
szólalásában.

Az európai szövetkezetek statútumá-
ról szóló saját kezdeményezésű jelentést 
március 13-án, az EP plenáris ülésén nagy 
többséggel szavazták meg.

Sógor Csaba kezdeményezésére EP-képvi-
selők kérdést intéznek aBizottsághoz és a 
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