
A házelnök a 2007 december 10 és
13-a közötti, Strasbourgban tartott
plenáris ülésen üdvözölte a november
25-én megválasztott romániai EP-
képviselőket. Az Európai Parlament 35
új tagjából négy magyar nemzetiségű.
Az elnök si keres munkát kívánt az új
képviselőknek, akik – mint mondta – a
román polgárok érdekeit fogják védel -
mezni az Európai Parlamentben.

November 25-én tartották az első eu-
rópai parlamenti választásokat Romá-
niá ban az ország 2007. január 1-jei EU-
csatlakozása óta.

December 11-én Strasbourgban a
Magyar Néppárti Képviselőcsoport ün-
nepélyesen köszöntötte a romániai eu-
rópai par lamenti választásokon man   dá tumot
szer zett képviselőket.

Tőkés László független, Sógor Csaba
és Winkler Gyula a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség (RMDSZ) jelölt-
jeiként, Csibi Magor Imre a Liberális Párt
képviseletében jutott be az Európai
Parlamentbe. Szájer József, a Képvi-
selőcsoport vezetője köszöntőjében
hang sú lyoz ta, hogy az erdélyi ma -
gyarság sikeres választásának köszön-
hetően erős képviselettel rendelkezik
az Európai Parlamentben. Reményét
fejezte ki, hogy a magyar nemzetpoli-
tikai célok megvalósí tásáért közösen
tudnak fellépni. 

A Magyar Néppárti Képviselő csoport
veze tője külön kiemelte, hogy a ma -
gyar  ság számára oly fontos kulturális
és területi autonómia megvalósulásá -
ért a mai naptól együtt dolgoz hatnak a
megválasztott kép  vi selőkkel. Az ün-
nepi köszöntőt Szvorák Katalin ének-
művész karácsonyi műsora zárta.
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Fontos, hogy Európa 
odafigyeljen a nemzeti közösségekre!

Pöttering 
üdvözölte 
az új romániai
képviselőket

Európai parlamenti képviselet: új eszköz, új lehetőség.
Eszköz az önálló nagyhatalmi identitását kereső és dolgaink iránt sokszor közömbös
Európa megszólítására;
Lehetőség egy erős és hatékony erdélyi magyar külpolitikai központ kiépítésére,
amely a román nemzetállami érdek helyett Erdély és azon belül a magyar közösségi
érdekek érvényesítésén munkálkodik.

www.eppfrakcio.hu

Különös jelentőséggel bírt az Európai Parla-
ment kisebbségi munkacsoportjának (Inter-
group) 2008. január 18-i ülése Strasbourgban.
A mun    ka   csoport a kisebb ség  védelem két
fontos egyezményének, a Kisebbségi Kerete-
gyezménynek és a Regionális és Kisebbségi
Nyelvek Európai Chartájának tíz éves évfor-
dulója kapcsán értékelte az eredményeket.

Gál Kinga, a munkacsoport alelnöke hoz-
zászólásában hangsúlyozta a két dokumen-
tum jelentőségét, hogy miképpen járult hozzá
a kisebbségvédelem és a nyelvi jogok európai
elfogadtatásához. Különösen fontos szerepet
játszottak az új tagállamok uniós csatlakozási
tárgyalásai során ugyanis a koppenhágai
kritériumokban megjelenő kisebbségvédelmi
előírások betartása ezen két dokumentum
segítségével volt vizsgálható. 

Az Európa Tanács joganyaga ekképpen vál-
hatott az uniós gyakorlat részévé. A
képviselőasszony fontosnak tartotta, hogy
tagállami alkalmazásukat fokozott figyelem
kísérje a társadalom és a politika részéről is. 

A nemrég létrehozott Alapvető Jogok Ügy-
nöksége ezt az odafigyelést csak erősíteni
fogja munkája során.

A munkacsoport ülése különös jelen-
tőséget kapott azáltal, hogy ezen először vet-
tek részt az erdélyi magyarok képviselői,
köztük Tőkés László.

A bizottság elnöke a magyarság legendás
alakjának nevezte Tőkés László püspököt, és

történelmi pillanatként értékelte az ő bi-
zottságban való megjelenését.

Tőkés bemutatkozó hozzászólásában hang -
súlyozta: kezdettől fogva figyelemmel követi
az Intergroup bizottság munkáját és őszinte
elismeréssel köszöni meg a határon túli ma -
gyar ság védelmében végzett tevékeny ségét.
A továbbiakban felhívta a figyelmet a moldvai
csángók szomorú helyzetére, amely hasonlít
a Timok-völgyi románok, valamint a görög -
országi és a bulgáriai macedónok helyzetére.
Szerinte széles összefüggésben kell ezekkel a
közösségekkel foglalkozni, hiszen esetükben
a közösség puszta létének tagadásával állunk
szemben, amit tipikusan balkáni jelenségnek
nevezett. Tőkés külön is kitért az egyházak
ezen nemzeti közösségekhez való viszonyára,
a moldvai román katolikus egyház negatív
magatartását hozván fel példának.

A macedón közösség képviselője vála -
szában kiemelte, hogy a görögországi ortodox
egyház – sajnos – maga is részévé válik a na-
cionalista politikának. 

Tőkés javasolta, hogy a Balkán országaiban
tapasztalható kisebbségellenes gyakorlattal
átfogó keretben külön foglalkozzon a
munkacsoport. 

A bizottság elnöke bejelentette, hogy az In-
tergroup hamarosan napirend re tűzi a mold-
vai csángók ügyét.

Unió, Erdéllyel!
Részlet a programból

Az erdélyi magyar
képviselők
köszöntése



Keresztény Európát!
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Európa akkor lehet ismét az, ami egykor – egyike az emberiség jövőjét meghatározó nagyhatalmaknak –, ha visszatér keresztény gyökerei-
hez. Azokhoz a rendező elvekhez és értékekhez, amelyek egykor erejét és tekintélyét adták: az emberi méltóság tisztelete, a jogállamiság, 
a keresztényi szolidaritás, szociális biztonság, a család és a nemzeti hagyományok megbecsülése, a szerves társadalmi-gazdasági fejlődés,
nem pedig az öncélú, elidegenedett, szellemi és természeti környezetünket pusztító,
kizárólag a profit maximalizálására törő mai gyakorlat. Unió, Erdéllyel!

Részlet a programból

2008. január 27-én, az Egyetemes Imahét alkalmából tartott ökumenikus isten-
tiszteleten Tőkés László európai parlamenti képviselő a Budapest-józsefvárosi Jézus Szíve
római katolikus templomban hirdette meg Keresztény Európát! elnevezésű prog ramját,
melynek elsőrendű célja az Unió keresztény identitásának az építése és erősítése.

Ennek megfelelően, a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Esztendejének keretében
a képviselő hármas javaslatcsomagot nyújtott be Hans-Gert Pöttering EP-elnöknek,
melyben indítványozta a következőket:

• Nemzetközi Biblia-kiállítás megrendezése az Európai Parlamentben, 
a hazai Biblia Éve kapcsán
• Konferencia szervezése Kereszténység és Európa címen, 
a vallások közötti ökumenikus párbeszéd érdekében
• XVI. Benedek pápa meghívása az Európai Parlamentbe
A kezdeményezést támogatja az Európai Néppárt Magyar Delegációja, Schmitt Pál

elnökkel az élen. Tegnapi találkozásuk alkalmával Tőkés László Joseph Daul néppárti
frakcióvezető támogatását is kérte a rendezvénysorozat létrejöttéhez.

Tisztelt Elnök úr!

A magyarajkú római katolikus, református és evangélikus egyházak a 2008. esz-
tendőt a Biblia Évének nyilvánították. A Partiumi Régió, melyben püspökként szol-
gálok, a „Biblia földjének” tekinthető, hiszen azon túlmenően, hogy az első teljes
magyar nyelvű Biblia-fordítás, amelyet mind a mai napig használ Egyházunk, 1590-
ben a mi térségünkben született − ráadásul szintén régiónkhoz kapcsolódik még
három másik korai Biblia-kiadás (1541, 1661, 1685), melyek kivételes művelődés -
történeti jelentőséggel bírnak. Mi büszkén őrizzük ezen könyvritkaságok eredeti
példányait, és ezúton ajánljuk fel és javasoljuk idei bemutatásukat az Európai Parla-
mentben, egy nemzetközi Biblia-kiállítás keretében.

Ennek kapcsán hadd emlékeztessem Önt arra, hogy az 1568-as Tordai Országgyűlés
révén, melyen a kort megelőzve, kikiáltották a vallásszabadságot és törvénybe iktatták
a vallási toleranciát, Erdély élenjáró szerepet vállalt az állam és az egyház viszonyának
mértékadó rendezésében. 

A javasolt kiállítás áldott alkalmat kínálna arra, hogy bemutassuk nem csupán saját
− magyar − örökségünket, hanem az Unió tagországai is kiállítsák legkiemelkedőbb
Biblia-fordításaikat és kiadásaikat. Ez a közös Biblia-ünnep − most, a Kultúrák Közötti
Párbeszéd Európai Esztendejében − minden bizonnyal nagy mértékben elősegítené
a különböző vallások és kultúrák egymáshoz való közeledését, és tovább építené Eu-
rópa sokszínű egységét.

Másodsorban szintén indítványozom egy konferencia megrendezését az Európai
Parlamentben: Kereszténység és Európa címen, az európai keresztény egyházak
képviselőinek részvételével. Meggyőződésem, hogy egy ilyen párbeszéd közös európai
önazonosságunk keresésében útmutató volna, keresztény gyökereinknek és
értékeinknek pedig a megerősödésére szolgálna.

Végül, de nem utolsó sorban, európai identitásunk keresztény dimenzióiban gondo-
lkodva, engedje meg, hogy ezúton szorgalmazzam XVI. Benedek pápa Európai Parla-
mentbe való meghívását, ennek az esztendőnek az Adventjében. Az erdélyi vallási
együttélés, valamint országunk egyházainak ökumenikus jókapcsolatai szellemében
rendkívül fontosnak tartom az egyesülő Európa keresztény hitünk általi építését.

Annak reményében, hogy javaslataim elnyerik az Elnök úr tetszését és támogatását,
tisztelettel küldöm jókívánságaimat.

Tőkés László
Brüsszel, 2008. január 28. EP- képviselő

Levél Hans-Gert Pöttering elnök úrnak

Nyilatkozat
Az erdélyi magyar egyházak vezetői örömmel

tettek eleget Tőkés László püspök, európai parla-
menti képviselő nagyváradi meg hí vásának, hogy
javaslataikkal és elképzeléseikkel cselekvő módon
támogassák Brüsszeli munkáját. 

1/ Az erdélyi magyar egyházvezetők egyedi
lehetőséget és eszközt látnak abban, hogy elnyert
mandátumával Tőkés László püspök közvetlen
módon, a választott erdélyi és Kárpát-medencei
magyar képviselőkkel közösen képviselheti erdélyi
magyar egyházaink és híveink érdekeit az Európai
Unió Parlamentjében, és örömmel nyugtázzák,
hogy a keresztény értékrend újszerűen és közvetlen
módon jelenülhet meg Európa legfontosabb dön-
téshozó fóruma előtt.

2/ Az erdélyi magyar egyházfők üdvözlik és teljes
támogatásukról biztosítják Tőkés László püspök, eu-
rópai parlamenti képviselő azon vállalását, hogy a
Keresztény Európát! elnevezésű programja
keretében a keresztény identitást és szellemiséget
erősítse Európában, illetve a keresztény örök-
ségünkből származó értékrendet érvényesítse az
Európai Unióban és az Európai Parlamentben.
Ugyanakkor tisztelettel felkérik valamennyi európai
parlamenti képviselőt, hogy lehetőségeikhez
mérten támogassák Tőkés László EP-képviselő
vonatkozó célkitűzéseit.   

3/ Az erdélyi magyar egyházvezetők örömmel
értesülnek arról, hogy Tőkés László EP-képviselő a
Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Esztendejének
keretében önálló javaslatcsomagot terjesztett az
Európai Parlament Elnöksége elé, és teljes támo-
gatásukról biztosítják (1) a nemzetközi Biblia-kiál-
lítás megrendezését az Európai Parlamentben, (2)
a Kereszténység és Európa című kettős konferencia
– brüsszeli és erdélyi – megrendezését a vallások
közötti valódi ökumenikus párbeszéd érdekében,
illetve (3) Őszentsége XVI. Benedek pápameghívását
az Európai Parlamentbe. 

4/ Az erdélyi magyar egyházvezetők az Európai
Unió támogatási forrásainak megszerzése
érdekében Tőkés László püspök figyelmébe
ajánlják annak lehetőségét, hogy törvénymó-
dosítási kezdeményezésével az európai egyházak
is pályázati jogot nyerjenek. 

Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus-lutheránus
püspök, Csűry István református püspök, Gergely
István baptista elnök, Dr. Jakubinyi György kato-
likus érsek, Dr. Pap Géza református püspök, Schön-
berger Jenő katolikus püspök, Dr. Szabó Árpád
unitárius püspök, Tempfli József katolikus
megyéspüspök

Nagyvárad, 2008.  február 5.

Keresztény Európát!dEPutáció



,,Azt szeretném elérni, hogy a Romániáról szóló következő országjelentésben ne csak
a korrupcióról, ne csak az igazságszolgáltatásról és ne csak a cigánykérdésről legyen szó,
hanem a kisebbségi kérdésről és a magyarság védelméről is. Már az nagy eredmény
volna, ha nemzetközi szintre tudnánk emelni az erdélyi magyarság, Székelyföld-ügyét”
– fogalmazott tegnap Tőkés László székelyföldi EP-irodája hivatalos megnyitóján.

Kifejtette, vészesen megbosszulta magát, hogy kormányra lépve az RMDSZ le-
mondott a külpolitikáról, és most ezt a többéves hiányt kell pótolniuk. Ugyanakkor
kifogásolta, hogy az RMDSZ EP-képviselői továbbra is ,,csatolt áruként" próbálják fel-
vetni Brüsszelben az erdélyi magyarság ügyét, úgy vélte, nem ez a helyes út, pont
ezt kell megszüntetni, hogy az európai fórumokon csak így vegyenek tudomást
gondjainkról.

Tőkés kitért arra, hogy a román nacionalizmus próbálja gátolni a magyar ügy ér-
vényesítését, szálka a szemükben mindazért, amit képvisel, és kényelmes számukra
az RMDSZ, mert politikusai nem okoznak gondot nyilatkozataikkal. Néppárti felvétele
továbbra is függőben – fejtette ki –, egyelőre sikeres a demokrata-liberálisok obst-
rukciója, de tíz napon belül döntés születik, addig háttérdiplomáciával igyekeznek el-
érni a kedvező döntést.

,,Szimbolikus jelentőségű, hogy Tőkés László EP-irodái közül a székelyföldi készült
el elsőként. Székelyföld többet érdemel, Székelyföld esélyt nyert az EP-választáso-
kon arra, hogy az integráció kínálta lehetőségeket a maga hasznára fordítsa” – fo-
galmazott Szilágyi Zsolt, Tőkés brüsszeli irodavezetője. Elmondta, a sepsiszentgyörgyi
iroda kis európai követségként is felfogható, kétirányú információáramlást kell biz-
tosítania: egyrészt meg kell fogalmaznia azokat a kéréseket, naprakész információ-
kat, melyek érvényesítése érdekében felléphet a képviselő, másrészt hozzáférést kell
biztosítania az unió részéről érkező információkhoz, a pályázatokhoz, melyek lehe-
tővé tehetik Szé¬kelyföld késlekedő modernizációjának felgyorsítását.

A sepsiszentgyörgyi iroda a Konsza Samu utcában működik, az MPSZ-nek otthont
adó székház földszintjén. Kulcsár Terza József irodavezető kedden délután 16 és 18
óra között, illetve csütörtökön délelőtt várja az érdeklődőket, de ígérete szerint előre
jelzett program szerint tart majd fogadóórákat más székelyföldi településeken is.

Nem csatolt áru a magyar ügy 
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Erdély dEPutáció

Megnyílt Tőkés EP-irodája Sepsiszentgyörgyön 

Farkas Réka, Háromszék

Teremtsünk pozitív európai késztetést arra,
hogy Erdély Románia részeként, de fejlesztési
elképzelései és nagyberuházásai, stratégiai
jövőképe szempontjából autonóm európai
szereplővé váljon. Keressünk erre szövetségest
itthon és Európában, az Európai Parlament-
ben, az Európai Régiók Tanácsában, az euró-
pai nagyrégiók képviselői között egyaránt.
Az autonóm európai státus természetes
következménye lehet az, hogy a szerves fej -
lődés eredményeképpen kialakult történelmi
tartományok, mint a Partium vagy a Bánság
és nem utolsó sorban a Székelyföld sajátos
gazdasági és közigazgatási jogállást nyerhet
dolgainak rendezésére. Egy ilyen közigaz-
gatási berendezkedést egészíthet ki egy
nemzeti közösségi alapon szerveződő, az
állam központi, regionális és helyi hatóságai
által elismert és partnerként elfogadott
közösségi autonómia-rendszer, amelyen
belül minden nemzeti közösség – így mi,
magyarok is – választott testületeik által saját
maguk dönthetnek iskoláikról, egyetemeikről,
minden közösségi önazonosságot érintő
kérdésről.

Unió, Erdéllyel!
Részlet a programból

EMNT-MPP közlemény
2008. február 7-én Székelyudvarhelyen került sor a Magyar Polgári Párt és az Er-

délyi Magyar Nemzeti Tanács elnökségei közötti első megbeszélésre. A konzultá-
ción részt vevő felek áttekintették a Magyar Polgári Párt bejegyzése, illetve a tavaly
november 25-én lezajlott európai parlamenti választások nyomán kialakult új po-
litikai helyzetet, a politikai pluralizmus, a választás szabadsága megteremtődése
által az erdélyi magyar nemzeti közösségünk számára megnyíló lehetőségeket. 

A közelgő helyhatósági választásokra való felkészülés tekintetében a Magyar Pol-
gári Párt elnökségének felkérésére megegyeztek egy egyeztető-jelölő bizottság fel-
állításáról, melynek védnökségére Tőkés Lászlót, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
elnökét, az erdélyi magyarok európai képviselőjét kérték fel. Az egyeztető-jelölő bi-
zottság célja az önkormányzati választásokon nemzeti listák felállítása, az erdélyi
magyar nemzeti ügy iránt elkötelezett személyek jelölése Erdély településein és
megyei önkormányzataiban. Az egyeztető-jelölő bizottság munkálataiban való
részvételre felkérést kap valamennyi, a nemzeti ügy iránt elkötelezett szervezet, in-
tézmény, illetve a civil szféra közélet iránt érdeklődő szereplője.

A Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökségei rendkívüli
fontosságúnak tekintik a Magyar Polgári Párt jelöltjeinek széleskörű legitimitását,
amelynek révén erős, közösségi ügyeinket szolgáló képviseleteknek kell létrejön-
niük Erdély településein és megyéiben.   

Tőkés László Szász Jenő
az EMNT elnöke az MPP elnöke

2008. február 8.

2008. február 7.



Szembenézés a kommunista múlttal 
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Az Európai Unió reformját meghatározó és gyakorlatba ültető folyamat sikere azon is múlhat, hogy tagországai képesek-e szembenézni 
a mögöttünk hagyott évszázad történéseivel és ennek tanulságait fel tudják-e dolgozni a jövőtervezés során, vagy ezt elmulasztva, megis-
métlésüket kockáztatják. Az 1989-es rendszerváltoztató események után közel két évtizeddel még mindig időszerű kérdések a kommunista
örökség feldolgozása, az átvilágítás és a lusztráció. Ha keresztény Európát akarunk, ezen kérdések tisztázó vitája fel kell kerüljön az európai
intézmények napirendjére is. Unió, Erdéllyel!

Részlet a programból

A temesvári népfelkelés közeli, 20. évfordulójára tekintve ismét itt érezzük az idejét,
hogy majd két évtized elteltével, veszteglések, illetve tévelygések után, a kommuniz-
mus perét újra felvegyük. 

Nem kétséges, hogy  a postkommunista országokban a jelen átformálásához és az új
jövő kiépítéséhez belső megújulásra, erkölcsi megtisztulásra van szükség. Szűkebb és tá-
gabb emberi közösségeinknek – a kisebbségi és az egyházi közösségeknek éppúgy,
mint a  nemzeteknek – szükségük van a gyógyulásra és az egymás közötti megbékélésre.
Az igazság kiderítése és felmutatása – a diagnosztizálás – a gyógyítás és a gyógyulás
érdekében megkerülhetetlenül szükséges: nem hazudhatunk tovább sem egymásnak,
sem önmagunknak. 

A kommunista diktatúra átkos örökségével, és az 1989. óta eltelt időszak zaklatott e-
se ményeivel való szembenézés jegyében 2008. február 15-én, délelőtt 10 órától szak-
mai értekezletet tartunk a Temesvár-Belvárosi Gyülekezet Újvárossy Ernő termében.
Terveink szerint a meghívott hazai szakértők értekezései előkészítik a 2008. decemberére
tervezett, nemzetközi kitekintésű, évfordulós konferenciánkat a múlttal való szem-
benézés témakörében. 

Értekezletünknek különös időszerűséget kölcsönöz, hogy a Vladimir Tismăneanu poli-
tológus vezette bizottság elemzése alapján Traian Băsescu államelnök hivatalosan
elítélte a kommunista diktatúrát, valamint az a körülmény, hogy a legutóbbi politikai
manőverek megkísérlik megtörni az átvilágítás folyamatát, törvényen kívü helyezni a
Szekuritáté Adattárát Vizsgáló Bizottságot, Románia egyetlen olyan intézményét, mely
törvényes keretek között leplezheti le a volt politikai rendőrségként működő titkoss-
zolgálat besúgóit.

Szembenézés a kommunista múlttal
Az értekezlet programja

Időpont: 2008. február 15.

Helyszín: A Temesvár-belvárosi Református Templom
Újvárossy Ernő terme (Timotei Cipariu u. 1)

10:00 Áhítat. Megnyitó – Tőkés László püspök 
10:15  Köszöntések
10:30 Szakértők előadásai 

Meghívott előadók: 

– Csendes László, a Securiatate Irattárát Vizsgáló Bizottság
(CNSAS) elnöke

– Florian Mihalcea, a Temesvár Társaság (Societatea Timisoara)
elnöke

– Marius Oprea, a Kommunizmus Bűneit Kutató Intézet elnöke,
a Tismăneanu Bizottság tagja

– Molnár János egyháztörténész
– Vincze Gábor egyháztörténész
– Nagy Mihály Zoltán történész

13:00 Szünet
13:15 Megbeszélés

Tőkés-csomag
2007. december 5-én Tőkés László, európai

parlamenti képviselő, az EMNT elnöke,
valamint Szilágyi Zsolt és Toró T. Tibor, az EMNT
alelnökei látogatást tettek Traian Băsescu ál-
lamelnöknél. A látogatás alkalmával történt
megegyezésük értelmében írásban is eljut-
taták Románia elnökének a megtárgyalt té-
makörökre vonatkozó kezdeményezéseiket és
javaslataikat.

A 2008. február 12-én  benyújtott ún.  „Tőkés-
csomag” a következőket tartalmazta:

1. Kezdeményezés a román-magyar
kerekasztal megszervezésére.

2. Kezdeményezés a Partiumi Keresztény
Egyetem akkreditációjának meggyorsítására.

3. Kezdeményezés tanulmány elkészítésére,
a magyar kisebbég helyzetére vonatkozóan a
kommunista rendszer idején.

4. Kezdeményezés a nemzeti kisebbségek
arányos parlamenti képviseletének biz-
tosítására .

5. Javaslat kisebbségügyi tanácsadó kin-
evezésére az Államelnöki Hivatalba.

6. Szempontok a magyar közösség
képviselői által bennyújtott autonómia-ter-
vezetek tárgyában.

Unió, Erdéllyel!dEPutáció

Románia új parlamenti képviselőjeként,
Isten áldását kérve, tisztelettel köszöntöm
képviselőtársaimat.

A Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Eszten-
dejében ezúton tájékoztatom Önöket a romá-
niai Konzervatív Párt azon szélsőségesen
diszkriminatív törvénytervezetéről, mely –
elfogadása esetén – az állampolgárság
elvesztésével szankcionálná a román állam-
nyelvet nem ismerő, etnikai kisebbségekhez
tartozó személyeket. Ez az abszurd
nyelvtörvény mindenekelőtt az Erdély földjén
őshonos magyar közösség ellen irányul. Mind-
ezideig egyetlen román parlamenti párt sem
foglalt állást ellene, sőt az Országos Diszkrim-
inációellenes Tanács is zöld utat adott neki.
Ezzel egyidőben egy másik diszkriminatív jel-
legű tervezet, a tanügyi törvény elfogadására
készül Románia Parlamentje. Ezekkel az
ügyekkel közvetlenül Leonard Orbanhoz, az
Európai Bizottság többnyelvűségért felelős
romániai főbiztosához fogunk fordulni, mert
meggyőződésünk, hogy Romániának a nyelvi
jogok tekintetében az Európai Parlament
demokratikus gyakorlatát kellene követnie.

Felszólalás az EP-ben
2008. január 30.

Két diszkriminatív jellegű román
törvénytervezet tárgyában


