
Az EP Állampolgári jogok, bel-és 
igazságügy (LIBE) szakbizottság

sé
gi feladatait ellátó Magyarország szak

iniszterei beszámoltak a magyar uni
ós elnökség tevékenységérõl és vála
szoltak  az  EP  képviselõk  kérdéseire.

A magyar miniszterek elmondása 
szerint a fõbb elnökségi célkitûzéseket 
sikerült teljesíteni és több igazságügyi 
dosszié elõrehaladásában fontos ered-
ményt értek el. Igazságügyi területen 
elsõdleges szempont volt az emberi 
tényezõ: az unió polgárait állította a 
központba a magyar elnökség. 

Sógor Csaba RMDSZ-es képviselõ a 
LIBE szakbizottság néppárti segédkoordi-
nátora. E minõségében társai közül elsõ-
ként kapott szót, de felszólalását sajná-

ának 
június 15-i ülésén, az EU soros elnök -

-
m -

-

Román nyelvi agresszió az EP-ben
latos incidens zavarta meg. Ioan ENCIU, 
román szocialista képviselõtársa mikrofon 
nélkül, bár hangosan rákiáltott: "Bãi, 
vorbeºte româneºte!" („Hé te, beszélj 
románul!”). Az ülésvezetõ elnök, Juan 
Fernando LOPEZ AGUILAR, spanyol szo-
cialista, kifejtette, hogy ebben a házban 
senkinek sem kell mentegetõznie nyelv-
használata miatt. 

A sértett a replika jogán, immár 
mikrofonnal tisztázta a hallgatóság 
számára az ügyet, és utóbb írásos pa-
nasszal fordult Jerzy BUZEK házelnökhöz:  
-Megengedhetetlen, hogy a legmesz-
szebbmenõ nyelvi szabadságot biztosító 
európai intézmény keretén belül, súlyos 
ügyrendi vétségnek számító, etikátlan 
módon kísérelje meg valaki képvise-
lõtársának elhallgattatását - nyilatkozta 
Sógor Csaba. 

A Magas Természeti Értékû Mezõ-
gazdaságnak (High Nature Value Farming - 
HNVF) a Közös Agrárpolitikában betöltött 
szerepérõl és az uniós agrárpolitika jövõ-
jérõl szerveztek együttes konferenciát az 
Európai Parlamentben folyó év június 28-
án Sógor Csaba RMDSZ-es néppárti, 
George Lyon skót liberális és Iratxe García 
Pérez baszk szocialista képviselõk. 

Az erdélyi magyar képviselõ hazai 
meghívottjai a kérdés egyik legilletékesebb 
döntéshozója, Tánczos Barna mezõgazdasági 
államtitkár, illetve a Pogány Havas Kistérség 
Társulás képviselõi voltak. Tánczos Barna a 

Konferencia a Magas Természeti 
Értékû Mezõgazdaság jövõjérõl 

székelyföldi HNVF évszázados gyakorlatát 
ismertette, utalva az általános európai 
helyzetre is. Az államtitkár kifejtette, hogy a 
HNVF entitás alulfinanszírozott. Véleménye 
szerint uniós szinten a Natura programba 
kellene integrálni ahhoz, hogy a termelõket 
meggyõzzék a jellegzetes és hagyományos 
termelési mód fenntarthatóságáról. Erre 
lehetõséget teremthetnének a 

 (pl. 5 év), melyek a ro-
mániai 4 millió kis- és mikrotermelõt, illetve 
földtulajdonost a hagyományos termelési 
mód megõrzésére, illetve folytatására ösztö-
nöznék. 
- Sokat tehetnek a helyi, országos és európai 
hatóságok annak érdekében, hogy a 
kistermelõket és földtulajdonosokat meg-
gyõzzék: gazdaságilag is fenntartható a 
jövõjük, hiszen szociális, kulturális és környe-
zetvédelmi szempontból is maradandó érté-
ket jelent tevékenységük. Olcsóbb a létezõ 
HNVF termelési módot támogatni, mint az 
ennek esetleges hiányában fellépõ környe-
zetvédelmi és szociális károkat orvosolni - 
hangzottak Sógor Csaba zárószavai a 
vendéglátó jogán. 

hosszabb 
idejû szerzõdések

Sógor Csaba, az RMDSZ európai 
parlamenti képviselõje az Európai 
Nemzetiségek Föderatív Uniójának 
(FUEN) burgenlandi kongresszusán, 
június 1-4. között országjelentésben 
számolt be a romániai kisebbségi hely-
zetrõl. 

 
Mérföldkõnek bizonyult a Szövetség rész-
vétele a bukaresti kormányzásban, ahol 
nagyon kényes egyensúlyt kell tartania. 
Folyamatosan egyeztetnie kell, kompro-
misszumokat kötni, gyakran népszerûtlen 
intézkedések mellett kiállni, ami szavazat-
vesztéssel  járt. 

A romániai többség óvakodik attól, 
hogy hosszú távra garantálja a különbözõ 
jogszabályokban lévõ kisebbségi  jogokat; 
nem akarja a kisebbségi törvényt támo-

Véleménye szerint nehéz a többséget 
meggyõzni  arról ,  hogy a  k isebbség i  
közösségek tagjai lojális állampolgárok.

gatni. Ezzel kényszerhelyzetbe hozta az 
RMDSZ-t: a szövetségnek támogatnia kell 
a kormányon lévõ pártokat, különben a 
kisebbségi vívmányok sérülnének. A 
képviselõ szerint az igazi európai multi-
kulturalizmus azt jelentené, hogy a 
többség is elsajátítja a mellette élõ 
kisebbségi népek nyelvét, megismeri 
kultúráját.

Sógor Csaba szerint Európa sem akar a 
kisebbségi jogokkal kapcsolatban döntést 
hozni: 2009-ben az Európai Parlamentben 
nem sikerült elfogadtatni egy kisebbség-
védelmi véleménytervezetet. 
- A kisebbségi politikusok feladata, hogy 
meggyõzzék a többséget terveikrõl, bár 
közben arra is figyelniük kell, hogy az 
eszközök békések maradjanak. Nálunk a 
politikus a mikrofont választja, esetleg az 
utcai tüntetéseket, de nem fog erõszakos 
módszerekhez folyamodni - hangsúlyozta 
a képviselõ.

Európának komolyabban kell  foglalkoznia a 
kisebbségi jogokkal
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A Székelyföld Brüsszeli Képviseletének 
nyitó ünnepségére május 31-én az EP-ben, a 
három erdélyi magyar képviselõ - Sógor 
Csaba, Tõkés László alelnök és Winkler 
Gyula - közös védnöksége alatt, június 1-én 
pedig a Magyarországi Régiók Brüsszeli 
Képviseletének székhelyén került sor.

Az esemény okán román intézményes 
támadások kereszttüzébe kerültek nemcsak 
maguk az érdekeltek, hanem támogatóik is.

Az EP-ben a Székelyföldet ismertetõ óriás-
pannók és élõ népi táncjelenet fogadta a 
közönséget. Tõkés László alelnök és Sógor 
Csaba RMDSZ-es képviselõ köszöntõ szavai 
után Tamás Sándor Kovászna megyei, és 

Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök 
üdvözölte az egybegyûlteket.

Sógor Csaba beszédében katonanemzet-
ként emlegette a székelységet, évszázados 
határvédõ és kapcsolattartó hagyományaikra 
utalt, majd Székelyföld Brüsszeli Képvisele-
tének szerepét hídnak nevezte Románia és 
Magyarország, Európa és a székelység, Európa 
és Ázsia, illetve a civil szféra és a politikum 
között. A képviselõ szabadon idézte a 
Székelyföldre látogató brit trónörökös, Charles 
herceg szavait, aki szerint a vidék több vonat-
kozásban motorja lehetne az egész ország 
fejlõdésének, azaz gazdasági és turisztikai 
szempontból egyaránt kulcsfontosságú szere-
pet játszhatna.  

A Természetvédelem Nemzetközi 
Szövetségének (IUCN) brüsszeli szék-
helyén, 2011. május 25-én adták át az 
Európa Év Fája 2011-es verseny díjait. A 
verseny célja évente feltérképezni Európa 
legszeretettebb fáit, a közösségek helyi, 
saját természeti örökségének és fontos-
ságának tudatosításával. Döntõ kritérium 
a fa története. 

A csíkszentléleki öreg 
hárs nyerte az  

Év Fája európai díjat 

A romániai és európai szintû gyõztest, az 
500 éves csíkszentléleki hársat a Polgár-Társ 
Alapítvány nevezte be, Darvas István leíró 
munkája alapján. A tanácsfának is nevezett 
öreg fa 20 méter magas, törzse 3,9 méter 
átmérõjû.  Az 1500-as évek elején ültethették 
a csíkszentléleki templom mellé. Törzsét 
egymásba rótt boronafák veszik körül, 
melyeket a falubeliek padoknak használtak 
falugyûlések alkalmával. 

A magányos fa szemtanúja lehetett az 
1661-es és az 1694-es tatárdúlásnak, de több 
természeti csapást is túlélt. Az öreg hárs a 
környék fontos szimbóluma: 1992-ben 
természeti ritkasággá nyilvánították; Hargita 
megye védett fáinak listáján is számon tartják.  

Sógor Csaba RMDSZ-es EP képviselõ a 
díjátadó helyszínén személyesen gratulált és 
kifejtette:  - A csíkszentléleki fa sikerének titka 
a hazai összefogásban rejlik: a nevezõ szerve-
zetnek az internet és a média segítségével 
sikerült mozgósítania közösségünkben a 
hagyományok iránt érdeklõdõket. A nagy 
szavazati fölény azt bizonyítja, hogy ha sajátos 
értékeinket közösen visszük Európa elé, ránk 
figyelnek, jobban megismernek bennünket. 

Megnyílt Székelyföld Brüsszeli Képviselete

Az elmúlt hónapokban hangos viták 
kísérték Románia és Bulgária  schengeni 
övezethez való csatlakozását. Az EP júniusi 
plenáris ülésén támogatta az ügyet, de 
elvárta a tájékoztatást a szükséges kiegé-
szítõ intézkedések gyakorlatba ültetésérõl.

A bolgár-török-görög határszakaszon 
jelenleg észlelt apró hiányosságok nem 
képezhetik akadályát az övezethez való teljes 
értékû csatlakozásnak, bár döntõ feltétel az EU 
külsõ határainak , ponto-
sabban a határvédelmi képesség garanciája. 
Nevezett országok Schengen-tagságához a 
Tanács keretén belül az összes tagállam 
egyöntetû támogatására szükség lesz. 

A vitában részt vett Sógor Csaba RMDSZ-es 
EP képviselõ is:
"(...) Elismerve a romániai igazságszolgáltatás 
hiányosságait, arra szeretném felhívni kollé-

megfelelõ ellenõrzése

Szavazott az EP: Bulgária és 
Románia csatlakozhat 
a schengeni övezethez

gáim és a Tanácsban helyet foglaló tagállamok 
képviselõinek figyelmét, hogy egy olyan 
kérdésben hivatottak dönteni, amely közvet-
lenül befolyásolja 30 millió uniós polgár min-
dennapi életét. 

A belsõ határellenõrzés megszüntetése az 
európai integráció óriási sikere, a román és 
bolgár állampolgárok jogosan várják el, hogy 
õk is teljes jogú uniós polgárként élvezhessék a 
schengeni vívmányok elõnyeit. Határozott 
álláspontom, hogy egész Európa erõsebb 
lenne, ha Bulgária és Románia még idén 
csatlakozhatna a schengeni övezethez."

Sógor Csaba RMDSZ-es EP-képviselõ 
június 22-én a Romániában tervezett köz-
igazgatási átszervezési kísérlet veszélyére 
hívta fel az európai döntéshozók figyelmét.
- Az EU nem szól bele tagállamai közigazgatási 
berendezkedésébe, mégis Romániában egyes 
politikusok azzal magyarázzák a közigazgatási 
átszervezés szükségességét, hogy az ország 
másképp nem tud több pénzt lehívni az EU 
strukturális alapjaiból – hangsúlyozta az erdélyi  
képviselõ.

Sógor Csaba kiemelte, olyan reformról 
folyik a vita, amely során a jelenlegi 41, megyé-
nek nevezett, NUTS 3-as szintû közigazgatási 
egységbõl nyolc NUTS 2-es szintû közigaz-
gatási egység jönne létre, figyelmen kívül 
hagyva a gazdasági, szociális, kulturális 

A romániai regionalizációs problémáról az EP-ben
realitásokat. A kérdést övezõ viták leginkább a 
romániai magyarságról szólnak. Ez az õshonos 
nemzeti kisebbség a reform után ugyanis 
többé egyetlen közigazgatási egységben sem 
lenne többségben – dacára az Európa Tanács-
vonatkozó egyezményében foglaltakkal –, így 
elvesztené önkormányzatiságának (self go-
vernment) alapfeltételeit. 

Az EU oda kell figyeljen arra, hogy a 
szubszidiaritás elvét ne csak rajta kérjék szá-
mon a tagállamok, hanem a tagállamok is biz-
tosítsák a döntések állampolgárokhoz minél 
közelebbi szinten történõ meghozatalát. - Egy 
állam közigazgatási rendszerének átszervezése 
olyan horderejû kérdés, amelyet nem túl ele-
gáns dolog a lakosság közvetlen megkérdezé-
se nélkül végrehajtani, mert a demokrácia mû-
ködését veszélyezteti - összegezett a politikus.
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