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JAVASLATOK 

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 

Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 

bele a következő javaslatokat: 

1. emlékeztet rá, hogy az EU-nak külön kötelezettsége annak a több mint 50 millió 

személynek a védelme és a jogaik biztosítása, akik a területén elő nemzeti vagy regionális 

kisebbségekhez tartoznak, és akik azon 60 kisebbségi és regionális nyelv egyikét beszélik, 

amelyeket a kihalás veszélye fenyeget; emlékeztet rá, hogy a kisebbségi jogokat az 

Európai Unió Alapjogi Chartája garantálja; ennek kapcsán megjegyzi, hogy a kisebbségi 

ügyek nem kapnak kellő figyelmet az uniós munkaprogramban, és az EU jelenleg nem 

rendelkezik átfogó megközelítéssel a kisebbségvédelmi politikát illetően; támogatja ezért 

az integrált megközelítést az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség vonatkozásában 

annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok társadalmaikban megfelelően vegyék 

figyelembe az emberek sokféleségét; 

2. hangsúlyozza, hogy a tagállamok felelősségei közé tartozik, hogy olyan politikai és 

jogszabályozási intézkedéseket hozzanak, amelyek biztosítják és előmozdítják a 

kisebbségek identitását és jogait, beleértve az etnikai, kulturális, vallási és nyelvi jogokat 

is; 

3. megjegyzi, hogy az emberi jogok európai egyezményéhez csatolt, a kisebbségek jogairól 

szóló kiegészítő jegyzőkönyvvel összhangban a nemzeti kisebbségek személyek olyan 

csoportjait alkotják, amelyek egy állam területén élnek, sokéves kapcsolatot tartanak fenn 

ezzel az állammal, különálló etnikai, kulturális, vallási vagy nyelvi jellegzetességeket 

mutatnak fel, megfelelően reprezentatívak és törekednek arra, hogy megőrizzék közös 

identitásukat; ugyanakkor megállapítja, hogy a nemzeti kisebbségek mellett más 

kisebbségi csoportok is vannak, amelyeket védeni kell; 

4.  üdvözli a nemzeti és regionális kisebbségi kérdések kezelésére irányuló nemzetközi 

előírások kidolgozását olyan nemzetközi jogi eszközök révén, mint az Európa Tanács 

nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezménye és a Regionális vagy Kisebbségi 

Nyelvek Európai Chartája – ezek az Európa Tanács kisebbségi jogokkal kapcsolatos 

alapdokumentumai –, valamint az olyan „puha” jogi eszközök révén is, mint amilyenek az 

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet által megfogalmazott, a nemzeti 

kisebbségek oktatási jogairól szóló Hágai Ajánlások és a nemzeti kisebbségek nyelvi 

jogairól szóló Oslói Ajánlások; felszólítja a tagállamokat, hogy foglalják bele ezeket az 

előírásokat és ajánlásokat jogrendszerükbe, és garantálják, hogy a nemzeti vagy regionális 

kisebbséghez tartozó személyeket ne érje hátrányos megkülönböztetés; felhívja továbbá a 

tagállamokat annak biztosítására, hogy más kisebbségi csoportokba tartozó személyek is 

részesüljenek megfelelő védelemben, és ne legyen részük hátrányos 

megkülönböztetésben; 

5. emlékeztet rá, hogy az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló 

keretegyezménye a 14. cikkében javaslatot tesz arra, hogy az egyezmény részes államai – 

lehetőségeik szerint és az oktatási rendszerük keretein belül – törekedjenek arra, hogy a 

nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek biztosítva legyen a lehetőség arra, hogy 

kisebbségi nyelvüket megtanulják vagy ezen a nyelven tanuljanak anélkül, hogy ez a 
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hivatalos nyelv tanulását, vagy az azon a nyelven való tanítást veszélyeztetné; 

6. felhívja a Bizottságot, hogy a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszeréhez 

hasonlóan dolgozzon ki közös európai keretrendszert a regionális és kisebbségi 

nyelveknek, ezáltal ösztönözve a tagállamokat olyan stratégiák kialakítására, melyek 

elősegítenék a kisebbségek részvételét és képviseletét közösségeik politikai, kulturális, 

társadalmi és gazdasági életében; 

7. megjegyzi, hogy annak a megakadályozása vagy megnehezítése, hogy a kisebbségek 

éljenek gazdasági, társadalmi, oktatásügyi és kulturális jogaikkal, negatív 

következményekkel járhat az egyéni és közösségi jólét és az identitásuk megőrzése 

szempontjából; rámutat arra, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájával összhangban 

levő kulturális identitásuk bárminemű korlátozása, valamint a gazdasági és társadalmi 

egyenlőtlenségek konfliktusokhoz és társadalmi kirekesztődéshez vezethetnek; 

8. megjegyzi, hogy a kisebbségek társadalmi befogadásának pozitív hatása van gazdasági és 

kulturális beilleszkedésükre; 

9. emlékeztet arra, hogy a „kultúra” fogalmának megértése rendkívül fontos ahhoz, hogy az 

ezzel kapcsolatos kisebbségi jogok hatáskörét definiálni lehessen; megjegyzi, hogy tág 

értelemben véve a kultúra magában foglalja egy adott közösség minden tárgyi és szellemi 

tevékenységének és eredményének összességét, és azt ami más kultúráktól 

megkülönbözteti; hangsúlyozza, hogy a kulturális jogoknak magukban kell foglalniuk a 

következőket: a kulturális életben való részvétel jogát, a kultúra élvezésének jogát, az egy 

csoporthoz való tartozás megválasztásának jogát, a nyelvi jogokat és a kulturális és 

tudományos örökség védelmét; 

10. emlékeztet arra, hogy a tagállamok kötelezettségei közé tartozik annak a biztosítása, hogy 

a kisebbségeik teljes mértékben élhessenek emberi jogaikkal úgy egyénileg, mint 

közösségileg; rámutat arra, hogy az is a tagállamok feladata, hogy biztosítsák a 

kisebbségek kulturális kincseinek megőrzéséhez szükséges feltételeket, és hogy bátorítsák 

a közösségi kulturális életben való részvételüket; 

11. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a kisebbségek tájékoztatva legyenek, és 

hozzájárulásukat adják a tevékenységükhöz kapcsolódó művészeti tartalmak bárminemű 

felhasználása előtt a szellemi tulajdon védelme érdekében; 

12. felhívja a tagállamokat, hogy a kulturális örökség európai éve nyomán tulajdonítsanak 

fokozott jelentőséget kisebbségi kultúráiknak, támogatva történelmük és hagyományaik 

terjesztését, és biztosítva, hogy ezek a csoportok ne szigetelődjenek el a társadalom többi 

részétől; 

13. emlékeztet arra, hogy az anyanyelv oktatása alapvető fontosságú a nyelvi jogok 

érvényesítése és az európai polgárság értékének megerősítése szempontjából; ösztönzi 

ezért a tagállamokat annak biztosítására, hogy a regionális, etnikai és nyelvi 

kisebbségekhez tartozó iskoláskorú személyeknek és felnőtteknek megfelelő lehetőségük 

legyen saját nyelvük, történelmük és kultúrájuk megtanulására, sőt arra, hogy az oktatás 

minden szintjén saját nyelvükön részesüljenek oktatásban azokon a területeken, 

amelyeken élnek; hangsúlyozza azonban, hogy a kisebbségek tagjainak is el kell 

sajátítaniuk a többségi társadalom nyelvét, történelmét és kultúráját, és a többségi 
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társadalomba tartozó diákoknak, ahogy a szélesebb nyilvánosságnak is, meg kell 

ismerniük a kisebbség történelmét és kultúráját, és lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a 

kisebbségi nyelvet megtanulhassák; 

 

14. emlékeztet arra, hogy a többnyelvűség – a különböző jelnyelveket is ideértve – az európai 

kulturális sokféleség egyik legnagyobb kincsét képezi; kiemeli az uniós intézmények és a 

tagállamok szerepét a kisebbségek védelmével kapcsolatos témák tudatosításában, 

valamint a tagállamok arra való ösztönzésében és támogatásában, hogy mindenekelőtt az 

oktatás, a kulturális együttműködés, a sport és a határokon átnyúló mobilitási lehetőségek 

révén támogassák a kulturális sokszínűséget és a toleranciát; emlékeztet arra, hogy a 

közösségek, csoportok és egyének kulturális identitásának egyik alapvető elemét képező, 

a kisebbségekhez kapcsolódó kulturális örökség tagállami védelme és megerősítése döntő 

szerepet játszik a társadalmi kohézióban; ennek kapcsán hangsúlyozza, hogy a kulturális 

örökséggel kapcsolatos szakpolitikáknak inkluzívnak, a polgárokhoz a lehető 

legközelebbinek és részvételinek kell lenniük, és be kell vonniuk az érintett kisebbségi 

közösségekkel folytatott konzultációt és párbeszédet; sürgeti a tagállamokat és a 

Bizottságot, hogy osszák meg az erre vonatkozó ismereteiket és bevált gyakorlataikat 

egymás között, valamint a helyi és regionális hatóságokat megfelelő pénzügyi és egyéb 

támogatással lássák el annak érdekében, hogy azok kialakíthassák és alkalmazhassák az 

általuk legmegfelelőbbnek ítélt stratégiákat kisebbségeik védelmére; ösztönzi a 

tagállamokat, hogy biztosítsák a kisebbségi nyelvek használatának jogát, valamint az 

európai uniós szerződések értelmében védelmezzék az uniós nyelvi sokszínűséget;  

15. hangsúlyozza, hogy nagyobb erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a nemzeti 

és regionális kisebbségekhez tartozó tanulók oktatáshoz és képzéshez való hozzáférése, 

valamint az anyanyelvükön szolgáltatásokat nyújtó regionális oktatási intézmények 

támogatása biztosított legyen; ösztönzi a tagállamokat, hogy könnyítsék meg a tanulók és 

diákok anyanyelvi oktatásának fejlesztését azokon a területeken, ahol nemzeti vagy 

regionális kisebbségek élnek; 

16. sürgeti a tagállamokat, hogy segítsék elő a kisebbségi és regionális nyelvekhez való 

hozzáférést fordítások, szinkronizálás és feliratozások támogatása által, illetve helyes és 

megkülönböztetésmentes adminisztratív, kereskedelmi, gazdasági, társadalmi, műszaki és 

jogi terminológiák összeállításával; 

17. megjegyzi, hogy bizonyos határ menti területeknek közös nyelvük van, amely nem az EU 

hivatalos nyelve; hisz benne, hogy ezen kevésbé használt, határokon átívelő nyelvek 

tanításának és előmozdításának fokozott támogatása megerősítené az együttműködést, 

fokozná a kisebbségek tagállamok közötti mobilitását, és gazdagítaná ezen területek 

kulturális sokszínűségét és örökségét; 

18. felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a településeken szétszórtan élő 

regionális vagy nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek megfelelő anyanyelvi 

oktatásban részesüljenek; 

19. meg van győződve arról, hogy az anyanyelv a kulturális és egyéni identitás alappillére, a 

kisebbségi kultúrák lényeges része, valamint e kultúrák megfelelő kifejezésének, 

terjesztésének és továbbadásának biztosítéka; úgy véli, hogy a tagállamoknak lehetőséget 
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kell nyújtaniuk arra, hogy bárki, akit érdekel, megtanulhassa a kisebbségi nyelvet; 

ösztönzi a tagállamokat annak biztosítására, hogy a regionális vagy kisebbségi nyelvet 

anyanyelvként beszélőknek lehetőségük legyen a hivatalos nyelv kielégítő szintű 

megtanulására; 

20. ösztönzi a tagállamokat olyan tankönyvek kiadására, amelyek a regionális vagy kisebbségi 

nyelveket beszélők igényeit kielégítik, illetve, amennyiben erre nem volna lehetőség, hogy 

elősegítsék olyan tankönyvek használatát, amelyeket más országok adtak ki az adott 

nyelven a regionális vagy kisebbségi nyelvet használó országok oktatási intézményeivel 

való együttműködés keretein belül; 

21. felszólítja a tagállamokat, hogy nyújtsanak támogatást a pedagógusképzésre, valamint 

speciális, az egész életen át tartó tanulást is támogató tantervek, módszertanok és 

tankönyvek kidolgozására, így biztosítva, hogy – azokon a területeken, ahol hivatalosan 

elismert nemzeti vagy nyelvi kisebbségek léteznek – mind a kisebbségi nyelveken, mind a 

hivatalos nyelveken hatékony oktatást lehessen biztosítani a kisebbségi nyelvi háttérrel 

rendelkező gyermekek számára; felszólítja továbbá a tagállamokat, hogy többek között a 

kulturális, művészeti és oktatási együttműködések eszközei révén segítsék elő a határokon 

átnyúló stabil kapcsolatokat, különösen azokon a területeken, ahol a nyelvi kisebbségek 

aránya igen magas; 

22. őszinte sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy egyes uniós tagállamokban egyes nyelvi 

kisebbségekhez tartozó diákok nem az általános oktatási rendszer intézményeiben 

tanulnak, hanem külön iskolákban helyezik el őket azzal az indokkal, hogy nem értik 

megfelelően az oktatási nyelvet; felszólítja a tagállamokat, hogy hagyjanak fel az ilyen 

szegregációval, és hozzanak megfelelő intézkedéseket, lehetővé téve e diákok számára az 

általános oktatási rendszer intézményeiben való tanulást; 

23. felhívja a Bizottságot, hogy erősítse az európai regionális és kisebbségi nyelveken folyó 

oktatással kapcsolatos tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréjére összpontosító 

programok támogatását; felszólítja az Európai Uniót és a Bizottságot, hogy helyezzen 

nagyobb hangsúlyt a regionális és kisebbségi nyelvekre az Erasmus+, a Kreatív Európa és 

az Európa a polgárokért programok következő generációjában az új többéves pénzügyi 

kereten belül; 

24. hangsúlyozza, hogy a médiának kiemelt szerepe van a kulturális és nyelvi jogok 

szempontjából; emlékeztet arra, hogy a médiának tükröznie kell a népesség sokszínűségét 

és tiszteletben kell tartania a megkülönböztetésmentesség elvét, valamint hogy a 

műsorszórás állami szabályozása semmiképpen sem korlátozhatja a kisebbségi jogokat; 

felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy segítsék elő a kisebbségi nyelvek 

képviseletét a közszolgálati és a magánkézben lévő médiában ugyanúgy, mint az online 

felületeken, a közösségi médiában és a nyelvi technológiákban; úgy véli továbbá, hogy a 

médiának hitelesen és kiegyensúlyozott módon kell a kisebbségeket érintő eseményekről 

beszámolnia; 

25. őszinte sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy számos uniós tagállamban erősödött a rasszizmus, 

a vallási fanatizmus, az antiszemitizmus, az iszlámellenesség, a cigányellenesség és az 

idegengyűlölet; aggodalmát fejezi ki, hogy a kisebbségekhez tartozó személyek továbbra 

is akadályokba ütköznek, amikor alapjogaik tiszteletben tartásáról van szó, valamint 

továbbra is a diszkrimináció, a gyűlöletbeszéd és gyűlölet-bűncselekmények céltáblái 
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maradtak; hangsúlyozza, hogy a kultúrák közötti párbeszéd és az etnikumok közötti 

tolerancia a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény 6. cikke szerinti 

előmozdítása az állam fontos kötelezettsége; támogatja a megkülönböztetést tiltó 

lépéseket és azokat a programokat, amelyek a kulturális sokszínűség tudatosítását, 

védelmét és előmozdítását célozzák meg; sürgeti a tagállamokat, hogy a szubszidiaritás és 

arányosság elvének megfelelően biztosítsák a kisebbségi csoportok jogrendszeri védelmét 

a megkülönböztetéssel szemben, specifikus védelmi intézkedéseiket pedig igazítsák a 

nemzetközi normákhoz;  

26. azon a véleményen van, hogy a tagállamoknak olyan intézkedéseket is hozniuk kell, 

amelyek a kisebbségek aktív részvételét tartják szem előtt annak érdekében, hogy azok ne 

szigetelődjenek el, és hogy a közösségek aktív tagjaivá váljanak; 

27. hangsúlyozza, hogy a közszolgálati audiovizuális médiához való megfelelő hozzáférés és 

az abban való megfelelő megjelenés, valamint a magántulajdonban lévő nyomtatott és 

audiovizuális média alapításához és működtetéséhez való jog alapvető jelentőségű a 

kisebbségek önálló identitásának védelme és támogatása szempontjából; szükségesnek 

tartja e jogok érvényesítése érdekében, hogy a kisebbségek az állami és félig állami 

eszközök pénzügyi és egyéb forrásaiból arányos támogatásban részesüljenek, mivel 

megfelelő támogatás nélkül különösen a kisebb létszámú kisebbségi közösségek 

médiatermékei a versengő piacokon aligha maradnának életben; 

28. megerősíti, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága magában foglalja azt, hogy a 

kisebbségek szabadon kifejezhessék magukat, és a saját nyelvükön kommunikálhassanak 

közösségük tagjaival és másokkal a magánkézben levő és közszolgálati műsorszóráson, 

nyomtatott és elektronikus médián keresztül; 

29. ösztönzi a tagállamokat, hogy segítsék elő a regionális és kisebbségi nyelvek használatát 

nemzeti szinten azáltal, hogy jogi és szabályozási normákat vezetnek be, illetve megfelelő 

médiapolitikai ösztönzést nyújtanak; 

30. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy nyújtsanak megfelelő támogatást a nemzeti 

és regionális kisebbségek identitásának, nyelvének, történelmének és kultúrájának 

előmozdítására; 

31. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy – például a műsorterjesztési szolgáltatások 

határokon átnyúló szerzői jogának engedélyezésével – teremtsék meg a jogi és 

szabályozási feltételeket az audiovizuális tartalmak szabad szolgáltatásának, adásának és 

vételének biztosításához azokon a területeken, ahol kisebbségek élnek, hogy 

anyanyelvükön nézhessenek és hallgathassanak ilyen tartalmakat; 

32. úgy véli, hogy a kisebbségek közéletben való hatékony részvételének előmozdítása 

érdekében elő kell segíteni, hogy – amennyiben ez lehetséges – az önkormányzatokon, 

illetve a választási, adminisztratív, konzultatív és egyéb állami ügyintézés során a saját 

nyelvüket használhassák; 

33. felhívja a tagállamokat, hogy mozdítsák elő és ösztönözzék a regionális vagy kisebbségi 

nyelvek használatát úgy helyi, mint regionális szinten, és e célból aktívan bátorítsák az 

önkormányzatokat ezen nyelvek gyakorlati használatának biztosítására; 
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34. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot annak biztosítására, hogy a helységnevek és 

topográfiai elnevezések megfelelő formában írva és az adott területen használt különböző 

nyelveken szerepeljenek a lakott területek kezdetét és végét jelző közúti jelzőtáblákon, 

egyéb tájékoztató táblákon, fontos előírásokban és közleményekben; 

35. emlékeztet arra, hogy továbbra is sürgős intézkedések megtétele szükséges a romák csakis 

siralmasnak minősíthető szociális helyzete tekintetében, mivel a helyzetük, különösen a 

munkaerőpiaci és a lakhatási beilleszkedést, valamint az oktatási és egészségügyi 

intézményekhez való hozzáférést illetően az Unió nagy részén továbbra is bizonytalan; 

felszólítja ezért a tagállamokat, hogy változtassanak a roma közösség tagjaival szembeni 

diszkriminatív gyakorlatokon, különösen, ha abban közigazgatási szervek vesznek részt; 

aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a megkülönböztetés számos formája és a 

roma gyerekek oktatási szegregációja még mindig mélyen gyökerező, szerkezeti 

problémát jelent sok tagállamban; emlékeztet arra, hogy a romák szegregációjával már 

számos bizottsági ajánlás foglalkozott; felhívja ezért a kormányokat, hogy kövessék 

ezeket az ajánlásokat, és ezeknek megfelelően tegyenek hatékony lépéseket; felhívja a 

tagállamokat, hogy dolgozzanak ki összehangolt stratégiát a „területhez nem köthető 

nyelvek” integrációjára; 

36. szükségesnek tartja az uniós jogalkotási keret javítását annak érdekében, hogy a 

kisebbségekhez tartozó személyek jogait átfogó módon lehessen védeni; felhívja ezért a 

Bizottságot, hogy nyújtson be jogalkotási javaslatot vagy uniós ajánlást a kulturális és 

nyelvi sokszínűség védelmére és előmozdítására irányulóan, segítse elő az oktatással, 

nyelvtanulással és a többnyelvű közegben zajló oktatás modelljeivel foglalkozó 

kutatásokat, támogassa az Európában jelen lévő regionális vagy kisebbségi nyelvekre 

vonatkozó tapasztalatok vagy bevált gyakorlatok cseréjére összpontosító programokat; 

továbbá felhívja a Bizottságot, hogy a „többnyelvűség és nyelvi technológia” területét 

rendelje hozzá valamelyik európai biztos portfóliójához; úgy véli, hogy a felelős biztos 

feladatai közé kellene, hogy tartozzon az uniós szintű nyelvi sokszínűség és egyenlőség 

előmozdítása, figyelembe véve az európai kisebbségi nyelvek védelmének fontosságát a 

digitális korszakban; 

37. megjegyzi, hogy a kisebbségi közösségek kulturális identitása gyakran szorosan 

kapcsolódik egy adott földrajzi területhez; rámutat arra, hogy számos kisebbségi közösség 

számára a földhöz való jog meghatározza azt a módot és azokat az eszközöket, amelyek 

alapján élnek és kultúrájukat gyakorolják; 

38. felhívja a figyelmet a kulturális sokszínűség előmozdításának és tudatosításának pozitív 

következményeire, különösen helyi és regionális szinten, ahol a közvetlen hatások 

elérésére irányuló lehetőségek sokkal nagyobbak; 

39. megjegyzi, hogy az oktatás az egyik legmegfelelőbb eszköze annak, hogy a 

kisebbségekhez tartozó fiatalok megismerhessék örökségüket és történelmüket, és hogy 

kultúrájukat a társadalom egésze felfedezhesse és értékelhesse; hangsúlyozza, hogy az 

oktatás alapvető fontosságú a kisebbségi jogok előmozdításában, és előfeltétele annak, 

hogy a kisebbségek élhessenek gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális jogaikkal; 

rámutat arra, hogy az oktatás a kisebbségekhez tartozó személyek emancipációjának 

fontos eszköze, amely lehetővé teszi számukra, hogy jelentőségteljes szerepet töltsenek be 

a társadalomban, amelyhez tartoznak; 
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40. úgy véli, hogy az oktatás nemcsak a kisebbségi gyerekek és fiatalok integrációjában 

alapvető fontosságú, hanem ugyanolyan hasznos szüleik és családjaik társadalomba való 

bevonásában; sürgeti a tagállamokat, hogy ösztönözzék az iskolákat tanrenden kívüli 

tevékenységek szervezésére a gyermekek és szüleik bevonásával, ezáltal fokozva a teljes 

oktatási közösségben lejátszódó kölcsönhatások erősségét; 

41. javasolja, hogy fordítsanak külön erőforrásokat az oktatásban dolgozók, és különösen a 

tanárok célirányos képzésére az olyan oktatási intézményekben, amelyekbe kisebbségi 

csoportokhoz tartozó tanulók is járnak, hogy képesek legyenek a különböző kulturális, 

vallási, etnikai és nyelvi hátterű tanulókkal megfelelő módon foglalkozni; 

42. ösztönzi a tagállamok kormányait, hogy vonják be a kisebbségi képviselőiket az oktatási 

rendszerrel kapcsolatos döntéshozatalba; 

43. javasolja, hogy a következő, 2021–2027-es többéves pénzügyi keretben az Európai 

Szociális Alap Plusz (ESZA+) társadalmi befogadásra szánt tételeit fordítsák olyan 

oktatási és kulturális projektekre, amelyek az etnikai, vallási, kulturális vagy nyelvi 

kisebbségek integrációját célozzák meg; 

44. emlékeztet arra, hogy a kisebbségeket és egyéb hátrányos helyzetű csoportokat érintő 

megkülönböztetésmentesség és egyenlőség a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 

alapelvei közé tartozik; megjegyzi, hogy az alapvető elvek és jogok munkahelyi 

előmozdításában és alkalmazásában az ILO különös tekintettel van a társadalmilag és 

gazdaságilag hátrányos helyzetű csoportokra, és hogy szabályai figyelembe veszik a 

kisebbségi jogok fenntartásának és védelmének szükségességét; 

45. felhívja a tagállamokat, hogy rendszeresen gyűjtsenek adatokat, és szolgáltassanak 

statisztikai információt a kisebbségek oktatási intézményekbe, munkaerőpiacra és polgári 

életbe való beilleszkedésével kapcsolatban; 

46. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre mechanizmusokat annak ellenőrzésére, hogy a 

tagállamok milyen szinten tesznek eleget a kisebbségi jogok védelmével kapcsolatos 

kötelezettségeiknek; 

47. felhívja a Bizottságot, hogy ellenőrizze a nemzeti kisebbségek védelméről szóló 

egyezménynek és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának 

tagállamokban történő végrehajtását, és e tekintetben fogalmazzon meg számukra 

ajánlásokat, országlátogatások alapján készítsen jelentéseket, és ezekről rendszeresen 

tájékoztassa az Európai Parlamentet, valamint alakítson ki további kapcsolatokat az 

EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosi hivatalával.  

48. felhívja a figyelmet arra, hogy a világ kulturális és nyelvi sokszínűségének részét képező 

kisebbségek védelme alapvető fontosságú az európai stabilitás, demokrácia és béke 

megőrzésének érdekében; 

49. üdvözli a „Minority SafePack” elnevezésű kezdeményezés sikerét, amelyet az Európai 

Unióról szóló szerződés 11, cikkének (4) bekezdése alapján indítottak, és amelyet 

1 215 789 európai állampolgár támogatott, és felszólít kilenc jogszabály elfogadására 

annak érdekében, hogy létre lehessen hozni a kisebbségi jogok védelmét szolgáló uniós 

jogi keretet; 
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50. sürgeti a Bizottságot, hogy nyújtsa be a Minority SafePack kezdeményezésben 

szorgalmazott jogszabályjavaslatokat, amint megérkeznek a tagállamok által elküldött 

igazolások az aláírások érvényességéről; 

51. emlékeztet arra, hogy az emberi jogok egyetemes érvényűek, és hogy egyetlen kisebbség 

sem lehet megkülönböztetésnek kitéve; hangsúlyozza, hogy a kisebbségi jogok 

elidegeníthetetlen részét képezik a jogállamiság elvének; megjegyzi, hogy a kisebbségek 

jogainak megsértése nagyobb valószínűséggel következik be, amennyiben a jogállamiság 

elve nem teljesül; 

52. úgy véli, hogy a tagállamoknak következesen fenn kell tartaniuk a kisebbségek jogait, és 

rendszeresen ellenőrizniük kell ezen jogok tiszteletben tartását; 

53. megjegyzi, hogy az Európai Uniónak nem állnak hatékony eszközök a rendelkezésére a 

kisebbségi jogok tiszteletben tartásának ellenőrzésére; kéri az őshonos és nyelvi 

kisebbségek helyzetének hatékony ellenőrzését egész Európára kiterjedően; úgy véli, hogy 

az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének fokozottan ellenőriznie kellene a nemzeti 

kisebbségek elleni megkülönböztetés eseteit a tagállamokban; 

54. úgy véli, hogy az olyan közösségekben, ahol egynél több hivatalos nyelvet használnak, az 

egyes tagállamok alkotmányos rendjének megfelelően a nyelvi jogokat tiszteletben kell 

tartani anélkül, hogy az egyik nyelv jogait a másikhoz képest korlátoznák; 

55. felhívja a Bizottságot, hogy fokozottan mozdítsa elő a regionális és kisebbségi nyelvek 

tanítását és használatát Európában a nyelvi alapú megkülönböztetés elleni küzdelem 

eszközeként; 

56. felhívja a tagállamokat, hogy osszák meg egymás közt a bevált gyakorlatokat, és hogy 

kipróbált és bevált megoldásokat alkalmazzanak a kisebbségek által elszenvedett 

problémák orvoslására az egész Európai Unióban; 

57. felhívja a tagállamokat, hogy szenteljenek kellő figyelmet a kisebbségi jogoknak, 

biztosítsák a kisebbségi nyelvek használatának jogát, és védelmezzék az Unión belüli 

nyelvi sokszínűséget.  
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