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ResCMN(2001)4 sz. határozata
a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény magyarországi
végrehajtásáról
(Elfogadta a Miniszteri Bizottság
a Miniszterek helyetteseinek
2001. november 21-én tartott
773. ülésén)
A Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény (továbbiakban:
"Keretegyezmény") 24-26. cikkeiben foglaltaknak megfelelően, a Miniszteri Bizottság, a
nem tagállam részes államok jelenlétében tartott ülésén1,
Figyelemmel az 1997. szeptember 17-én elfogadott (97) 10 sz. határozatra, amely
meghatározza a Keretegyezmény 24-26. cikke szerinti ellenőrző (monitorozó)
rendelkezésekre vonatkozó, a Miniszteri Bizottság által elfogadott szabályokat, s ezen belül
különös tekintettel a (97)10 sz. határozat 392 sz. rendelkezésére;
Figyelemmel a (97)10. sz. határozat elfogadása kapcsán elfogadott szavazási szabályra3;
Figyelemmel a Magyarország által 1995. szeptember 25-én letétbe helyezett megerősítési
okiratra;
Emlékeztetve arra, hogy a Magyar Kormány 1999. május 21-én benyújtotta Keretegyezmény
szerint az első monitorozási időszakra vonatkozó országjelentést;
Tekintettel arra, hogy a Tanácsadó Bizottság elfogadta a Magyar Kormány meghívását, hogy
delegációt küldjön Magyarországra a további információgyűjtés érdekében; és erre a
látogatásra 1999. november 29 - december 1. között került sor;
Tekintettel arra, hogy a Tanácsadó Bizottságnak a Keretegyezmény magyarországi
végrehajtásáról szóló véleményét 2000. szeptember 22-én fogadták el; majd a véleményt a
CM(2000)165. sz. dokumentum formájában átadták Magyarország állandó képviselőjének,
és továbbították az összes tagállam állandó képviselőjének és a nem tagállam részes államok
képviselőinek, és ezt követően a véleményt a Magyar Kormány nyilvánosságra hozta;
Tekintettel arra, hogy a Magyar Kormány az említett vélemény átadását követően a
négyhónapos határidőn belül benyújtotta a Tanácsadó Bizottság véleményével kapcsolatos
írásbeli észrevételeit, amelyeket a CM(2000)165 számú, 2001. július 3-i kiegészítő
dokumentumként megkapott valamennyi tagállam és a nem tagállam részes állam
küldöttsége;
Megvizsgálva a Tanácsadó Bizottság véleményét és a Magyar Kormány írásbeli
észrevételeit;
Valamint figyelembe véve a más kormányok által tett észrevételeket, beleértve Románia és
Szlovákia írásos észrevételeit,
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1. A Keretegyezmény magyarországi
következtetéseket fogadja el:

végrehajtásával

kapcsolatban

az

alábbi

- Magyarország sok tekintetben dicséretes erőfeszítéseket tett a nemzeti kisebbségek védelme
érdekében, többek között a kisebbségi önkormányzati rendszer kialakítása és az oktatási
rendszer működtetése révén.
- A nemzeti kisebbségek védelmére szolgáló jogi és intézményi keretek megteremtésére
irányuló erőfeszítések ellenére, további intézkedésekre van még szükség a keretek
kiteljesítéséhez és a normáknak a gyakorlatban történő teljes körű érvényesüléséhez. Ebben a
vonatkozásban hatékonyabb erőfeszítések szükségesek azon jogi normák végrehajtásához,
amelyek révén biztosítható a nemzeti és etnikai kisebbségek képviselete a Magyar
Országgyűlésben, és folyamatban vannak a jogi lépések a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló törvény módosításának elfogadásával kapcsolatban annak megakadályozása
céljából, hogy valamely kisebbséghez tartozó személyek egy másik kisebbség nevében
önkormányzatokat alakíthassanak.
- A roma kisebbség helyzetének javítására irányuló erőfeszítések ellenére továbbra is
léteznek valódi problémák, különösképpen a különböző társadalmi közegekben széles körben
fellépő diszkriminatív cselekmények, a negatív társadalmi megítélés, illetve az egyes romák
és a többségi lakosság társadalmi, gazdasági és életkörülményei között fennálló jelentős
eltérések tekintetében.
2. Azt az ajánlást teszi, hogy Magyarország megfelelő módon vegye figyelembe az 1.
bekezdésben kifejtett következtetéseket a Tanácsadó Bizottság véleményében található
különféle észrevételekkel együtt.
3. Felkéri a Magyar Kormányt, hogy a (97)10 sz. határozatnak megfelelően:
a. folytassa a kialakult párbeszédet a Tanácsadó Bizottsággal;
b. rendszeresen tájékoztassa a Tanácsadó Bizottságot azokról az intézkedésekről, amelyeket
az 1. és 2. bekezdésben foglalt következtetésekre és ajánlásokra válaszul hozott meg.
Note 1 Bosznia és Hercegovina, és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság
Note 2 A (97)10 sz. határozat 39. rendelkezése szerint "a Miniszteri Bizottság valamennyi
nem tagállam részes államból meghív egy képviselőt a Miniszteri Bizottság azon üléseire,
amelyeken a Keretegyezménnyel kapcsolatos feladatkörét gyakorolja, anélkül azonban,
hogy biztosítaná számukra a döntéshozatalban való részvétel jogát".
Note 3 A (97)10 sz. határozat 1997. szeptember 17-i elfogadása során a Miniszteri Bizottság
a következő szabályozást is elfogadta: “A Keretegyezmény 24.1. és 25.2. cikke szerinti
döntéseket akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha a szerződő felek szavazásban részt vevő
képviselőinek kétharmada mellettük szavaz, beleértve azon szerződő felek képviselőinek
többségét, akik jogosultak részt venni a Miniszteri Bizottságban".
Forrás: http://www.nek.gov.hu/data/files/88461784.doc
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