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SUGGESTIES 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, 

justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. wijst er nogmaals op dat op de EU de plicht rust de rechten te beschermen en te 

waarborgen van de meer dan 50 miljoen tellende groep van personen die tot een nationale 

of regionale minderheid behoren, op het grondgebied van de EU wonen en een van de 60 

talen van minderheden of regionale talen spreken die ernstig met uitsterven bedreigd zijn; 

wijst er nogmaals op dat de bescherming van de rechten van minderheden wordt 

gewaarborgd door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie; stelt in dit 

verband vast dat minderhedenkwesties niet voldoende hoog op de EU-agenda staan en dat 

er momenteel geen alomvattende EU-benadering is ten aanzien van beleidskwesties 

inzake de bescherming van minderheden; is dan ook voorstander van een geïntegreerde 

aanpak op het gebied van gelijkheid en non-discriminatie, om ervoor te zorgen dat de 

lidstaten op de juiste wijze omgaan met de diversiteit in hun samenlevingen; 

2. benadrukt dat de lidstaten de verantwoordelijkheid hebben om uitvoering te geven aan 

politieke en wetgevende maatregelen ter vrijwaring en bevordering van de identiteit en de 

rechten van minderheden, met inbegrip van etnische, culturele, religieuze en taalrechten; 

3. stelt vast dat nationale minderheden, overeenkomstig het aanvullend Protocol bij het 

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens over de rechten van 

minderheden, moeten worden beschouwd als groepen personen die verblijven op het 

grondgebied van een staat, die langdurige banden onderhouden met die staat, die 

specifieke etnische, culturele, religieuze of taalkundige kenmerken vertonen, die 

voldoende representatief zijn, en die ernaar streven om samen te behouden wat hun 

gemeenschappelijke identiteit vormt; stelt terzelfder tijd vast dat naast nationale 

minderheden ook andere minderheden moeten worden beschermd; 

4.  is ingenomen met de ontwikkeling van internationale normen voor het aanpakken van 

nationale en regionale minderhedenkwesties door middel van een aantal internationale 

juridische instrumenten, zoals de Kaderovereenkomst van de Raad van Europa inzake de 

bescherming van nationale minderheden en het Europees Handvest voor regionale talen of 

talen van minderheden, de twee belangrijkste verdragen van de Raad van Europa inzake 

de rechten van minderheden, maar ook door middel van de ontwikkeling van zachte 

wetgeving, zoals de OVSE-aanbevelingen van Den Haag inzake het recht op onderwijs 

van nationale minderheden en de OVSE-aanbevelingen van Oslo inzake de taalrechten 

van nationale minderheden; verzoekt de lidstaten deze normen en aanbevelingen op te 

nemen in hun rechtsstelsels en te waarborgen dat personen die tot nationale of regionale 

minderheden behoren niet worden gediscrimineerd; dringt er bovendien op aan dat de 

lidstaten waarborgen dat personen die tot andere minderheden behoren voldoende worden 

beschermd en niet worden gediscrimineerd; 

5. wijst er nogmaals op dat in artikel 14 van de Kaderovereenkomst van de Raad van Europa 

inzake de bescherming van nationale minderheden wordt aanbevolen dat de staten die 

partij zijn ernaar streven ervoor zorg te dragen, voor zover mogelijk en binnen het kader 

van hun onderwijsstelsels, dat personen die tot deze minderheden behoren voldoende 

mogelijkheden hebben om de minderheidstaal te leren of om onderwijs in deze taal te 

krijgen, onverminderd het leren van de officiële taal of het onderwijzen in deze taal; 
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6. verzoekt de Commissie een gemeenschappelijk EU-kader voor regionale talen en talen 

van minderheden vast te stellen, naar analogie met het EU-kader voor de nationale 

strategieën voor integratie van de Roma, om de lidstaten aan te moedigen strategieën te 

ontwikkelen met het oog op een betere participatie en vertegenwoordiging van 

minderheden in het politieke, culturele, maatschappelijke en economische leven van hun 

respectieve samenleving; 

7. merkt op dat het voorkomen of belemmeren dat minderheden meer en meer van hun 

economische, sociale, culturele rechten en hun recht op onderwijs gebruikmaken niet 

zonder gevolgen is voor het algemeen welbevinden van de personen en gemeenschappen 

en voor het behoud van hun identiteit; wijst erop dat alle beperkingen ter zake van 

aspecten van hun culturele identiteit als bedoeld in het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie, evenals economische en sociale ongelijkheden, de oorzaak kunnen 

worden van conflict en sociale uitsluiting; 

8. merkt op dat de sociale inclusie van minderheden positieve gevolgen heeft voor hun 

economische en culturele integratie; 

9. wijst er nogmaals op dat een goed begrip van wat onder "cultuur" moet worden verstaan, 

van essentieel belang is om de reikwijdte van de rechten van minderheden in dit verband 

te bepalen; merkt op dat cultuur in brede zin neerkomt op het geheel van de materiële en 

niet-materiële activiteiten en verwezenlijkingen van een gemeenschap en op datgene 

waarin zij zich van andere gemeenschappen onderscheidt; benadrukt dat culturele rechten 

het volgende moeten omvatten: het recht deel te nemen aan het culturele leven; het recht 

cultuur te beoefenen; het recht te kunnen kiezen om deel uit te maken van een groep; 

taalrechten; en de bescherming van het cultureel en wetenschappelijk erfgoed; 

10. wijst er nogmaals op dat de lidstaten verplicht zijn te waarborgen dat minderheden hun 

mensenrechten ten volle kunnen uitoefenen, zowel individueel als in gemeenschap; wijst 

erop dat op de lidstaten ook de verplichting rust om in te staan voor de noodzakelijke 

voorwaarden voor het behoud van de culturele rijkdommen van minderheden en om hun 

participatie in het culturele leven van de gemeenschap te bevorderen; 

11. benadrukt dat minderheden met het oog op de bescherming van hun intellectuele-

eigendomsrechten naar behoren geïnformeerd moeten worden en vrije toestemming 

moeten kunnen geven vooraleer artistieke inhoud wordt gebruikt die met hun activiteiten 

verband houdt; 

12. verzoekt de lidstaten naar aanleiding van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed hun 

minderheidsculturen te versterken en te bevorderen, de verspreiding van hun geschiedenis 

en tradities te stimuleren en ervoor te zorgen dat dergelijke gemeenschappen niet 

geïsoleerd blijven; 

13. wijst er nogmaals op dat onderwijs in de moedertaal essentieel is voor de handhaving van 

de taalrechten en voor de versterking van de waarde van het Europees burgerschap; spoort 

de lidstaten er daarom toe aan ervoor te zorgen dat personen die tot regionale, etnische of 

taalkundige minderheden behoren, ongeacht of zij de schoolgaande leeftijd hebben of 

volwassen zijn, over passende mogelijkheden beschikken om hun eigen taal te leren en 

over hun eigen geschiedenis en cultuur te leren en om onderwijs te genieten in hun taal op 

elk onderwijsniveau in de regio waarin zij leven; benadrukt evenwel dat personen die tot 
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minderheden behoren, ook de taal moeten leren en over de geschiedenis en cultuur moeten 

leren van de meerderheidsbevolking, en dat leerlingen – en het publiek – van de 

meerderheidsbevolking bekend moeten zijn met de geschiedenis en cultuur van de 

minderheden en de kans moeten krijgen om talen van minderheden te leren; 

 

14. wijst er nogmaals op dat meertaligheid, de uiteenlopende gebarentalen daaronder 

begrepen, een van de grootste troeven is van de culturele diversiteit in Europa; 

beklemtoont de rol van de EU-instellingen en -lidstaten in de bewustmaking inzake de 

bescherming van minderheden en in de stimulering en ondersteuning van de lidstaten met 

betrekking tot de bevordering van diversiteit en verdraagzaamheid, in het bijzonder door 

onderwijs, culturele samenwerking, sport en mogelijkheden voor grensoverschrijdende 

mobiliteit; wijst er nogmaals op dat de bescherming en de versterking van het cultureel 

erfgoed van minderheden in de lidstaten – een belangrijk aspect van de culturele identiteit 

van gemeenschappen, groepen en personen – een belangrijke rol spelen bij de sociale 

cohesie; benadrukt in dit verband dat de ontwikkeling van beleid op het gebied van 

cultureel erfgoed inclusief, op de burger gericht en participatief moet zijn en gebaseerd 

moet zijn op raadpleging van en dialoog met de minderheden in kwestie; dringt bij de 

lidstaten en de Commissie aan op de uitwisseling van informatie en voorbeelden van 

goede praktijk op dit gebied en op de verstrekking aan de lokale en regionale autoriteiten 

van toereikende financiële en andere eigen middelen met het oog op de formulering en 

uitvoering van de strategieën die zij het meest geschikt achten voor de bescherming van 

minderheden; spoort de lidstaten aan om te waarborgen dat het recht om een 

minderheidstaal te gebruiken, geëerbiedigd wordt en om de taalkundige verscheidenheid 

binnen de Unie te beschermen overeenkomstig de Verdragen;  

15. benadrukt dat meer moet worden gedaan om de toegang tot onderwijs en opleiding te 

waarborgen voor leerlingen van nationale of regionale minderheden en om regionale 

onderwijsinstellingen die dienstverlening in hun moedertaal aanbieden, te ondersteunen; 

spoort de lidstaten aan de ontwikkeling te bevorderen van onderwijs in de moedertaal voor 

leerlingen in gebieden met nationale of regionale minderheden; 

16. dringt erop aan dat de lidstaten de toegankelijkheid van regionale en minderheidstalen 

bevorderen door vertaling, nasynchronisatie en ondertiteling te financieren en te 

ondersteunen en door passende, niet-discriminerende terminologie op administratief, 

commercieel, economisch, sociaal, technisch en juridisch gebied samen te stellen; 

17. merkt op dat sommige grensregio's een gemeenschappelijke taal delen die geen officiële 

EU-taal is; is van mening dat meer financiering voor het onderwijzen en bevorderen van 

minder gebruikte grensoverschrijdende talen de samenwerking zou versterken, de 

mobiliteit voor minderheden over de grenzen heen zou bevorderen en de culturele 

diversiteit en het cultureel erfgoed van deze gebieden zou verrijken; 

18. verzoekt de lidstaten te waarborgen dat mensen die tot regionale of nationale minderheden 

behoren en sterk verspreid wonen, passend onderwijs in hun taal krijgen; 

19. is ervan overtuigd dat de moedertaal centraal staat in de culturele en individuele identiteit 

en een essentieel aspect van culturen van minderheden is, dat ervoor zorgt dat deze 

culturen naar behoren beleefd, verspreid en doorgegeven kunnen worden; is van mening 
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dat de lidstaten aan alle geïnteresseerden mogelijkheden moeten bieden om 

minderheidstalen te leren; spoort de lidstaten aan ervoor te zorgen dat diegenen die een 

regionale of minderheidstaal als moedertaal hebben, de mogelijkheid krijgen de officiële 

taal tot op een toereikend niveau te leren; 

20. spoort de lidstaten aan handboeken op te stellen die voldoen aan de behoeften van 

sprekers van regionale en minderheidstalen, of – als dit onhaalbaar zou blijken – het 

gebruik te bevorderen van handboeken uit andere landen die in die talen zijn gepubliceerd, 

zulks in samenwerking met de regelgevende instanties op het gebied van onderwijs van de 

landen waar regionale of minderheidstalen worden gebruikt; 

21. verzoekt de lidstaten te voorzien in financiering voor de opleiding van leraren en de 

ontwikkeling van specifieke onderwijsprogramma's (onder meer in het kader van een 

leven lang leren), methodes en handboeken om doelmatig onderwijs te waarborgen voor 

kinderen die een minderheidstaal spreken, zowel in de minderheidstaal – in gebieden met 

een erkende nationale of taalkundige minderheid – als in de officiële talen; verzoekt de 

lidstaten bovendien stabiele grensoverschrijdende betrekkingen te bevorderen, onder meer 

via culturele en artistieke samenwerking en samenwerking op onderwijsgebied, in het 

bijzonder in de gebieden waar taalkundige minderheden het sterkst vertegenwoordigd 

zijn; 

22. betreurt ten zeerste dat leerlingen die tot taalkundige minderheden behoren in sommige 

lidstaten geen toegang hebben tot onderwijsinstellingen van de meerderheid maar op 

speciale scholen geplaatst worden op grond dat zij de instructietaal onvoldoende 

beheersen; verzoekt de lidstaten dergelijke segregatie niet toe te passen en toereikende 

maatregelen te nemen teneinde deze leerlingen in staat te stellen om onderwijs te volgen 

op gewone scholen; 

23. verzoekt de Commissie programma's die gericht zijn op de uitwisseling van ervaringen en 

goede praktijken op het vlak van onderwijs in regionale en minderheidstalen in Europa 

meer onder de aandacht te brengen; verzoekt de Europese Unie en de Commissie meer 

nadruk te leggen op regionale en minderheidstalen in de volgende generatie van de 

programma's Erasmus+, Creatief Europa en Europa voor de burger in het nieuwe 

meerjarig financieel kader (MFK); 

24. benadrukt dat de media een centrale rol spelen met betrekking tot culturele en taalrechten; 

wijst er nogmaals op dat de media de pluraliteit van de bevolking moeten weerspiegelen 

en het non-discriminatiebeginsel moeten eerbiedigen, en dat overheidsregulering van 

omroepen op geen enkele manier een beperking mag inhouden van de rechten van 

minderheden; verzoekt de lidstaten en de Commissie de vertegenwoordiging van 

minderheidstalen te bevorderen in de openbare en commerciële media, alsook op online-

interfaces, sociale media en in het kader van taaltechnologieën; is bovendien van mening 

dat de berichtgeving in de media over incidenten met betrekking tot minderheden accuraat 

en evenwichtig moet zijn; 

25. betreurt ten zeerste het toenemende aantal uitingen van racisme, religieus fanatisme, 

antisemitisme, islamofobie, zigeunerhaat en xenofobie in vele lidstaten van de EU; is 

bezorgd dat personen die tot minderheden behoren nog steeds problemen ondervinden bij 

de uitoefening van hun grondrechten en het slachtoffer zijn van discriminatie, 

haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven; benadrukt dat het stimuleren van een geest 
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van interculturele dialoog en interetnische verdraagzaamheid overeenkomstig artikel 6 van 

de Kaderovereenkomst inzake de bescherming van nationale minderheden een belangrijke 

openbare toezegging inhoudt; ondersteunt antidiscriminatiemaatregelen en -programma's 

met het oog op bewustmaking en bescherming en bevordering van culturele diversiteit; 

dringt er bij de lidstaten op aan overeenkomstig het subsidiariteits- en het 

evenredigheidsbeginsel te waarborgen dat hun rechtsstelsels minderheden beschermen 

tegen discriminatie en specifieke beschermingsmaatregelen in overeenstemming te 

brengen met de toepasselijke internationale normen;  

26. is van mening dat de lidstaten tevens uitvoering moeten geven aan maatregelen met het 

oog op actieve betrokkenheid van minderheden, niet alleen om te voorkomen dat zij 

geïsoleerd zijn, maar ook om hen te helpen actieve leden van de gemeenschap te worden; 

27. beklemtoont dat toereikende toegang tot en overeenkomstige zichtbaarheid in de openbare 

audiovisuele media en het recht tot oprichting en exploitatie van particuliere gedrukte en 

audiovisuele media van essentieel belang zijn voor de bescherming en bevordering van de 

onafhankelijke identiteit van minderheden; acht het voor de handhaving van die rechten 

noodzakelijk dat aan minderheden evenredige financiële en andere middelen uit openbare 

en semiopenbare bronnen worden toegewezen, aangezien media-inhoud door en voor 

kleine minderheden in het bijzonder op uiterst concurrerende markten nauwelijks zou 

kunnen overleven zonder subsidies; 

28. herhaalt dat vrijheid van meningsuiting onder meer inhoudt dat minderheden via radio en 

televisie, de schrijvende pers en elektronische media in de particuliere en openbare sector 

zichzelf mogen uitdrukken en vrij kunnen communiceren in hun eigen taal met leden van 

hun eigen gemeenschap en met anderen; 

29. spoort de lidstaten aan het gebruik van regionale of minderheidstalen op regionaal niveau 

te bevorderen door wettelijke of regelgevingsnormen vast te stellen en passende 

stimulansen in hun mediabeleid op te nemen; 

30. verzoekt de lidstaten en de Commissie te voorzien in toereikende financiering voor de 

bevordering van de identiteit, taal, geschiedenis en cultuur van nationale en regionale 

minderheden; 

31. verzoekt de Commissie en de lidstaten de wettelijke en regelgevingsvoorwaarden te 

scheppen om vrije dienstverlening, doorgifte en ontvangst met betrekking tot audiovisuele 

inhoud te garanderen in de regio's waar minderheden leven, zodat zij inhoud in hun 

moedertaal kunnen bekijken en beluisteren, door bijvoorbeeld grensoverschrijdende 

licenties in de omroepsector te bevorderen; 

32. is van mening dat ter bevordering van daadwerkelijke participatie van minderheden in het 

openbare leven het gebruik van minderheidstalen in gemeenten en in het kader van 

verkiezings-, raadplegings- en andere openbare participatieprocessen waar mogelijk moet 

worden bevorderd; 

33. verzoekt de lidstaten om het gebruik van regionale en minderheidstalen op lokaal en 

regionaal niveau te bevorderen en te stimuleren en derhalve de gemeentelijke instanties 

actief aan te sporen te garanderen dat deze talen in de praktijk worden gebruikt; 
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34. verzoekt de lidstaten en de Commissie ervoor te zorgen dat plaatsnamen en topografische 

aanduidingen in de juiste vorm worden geschreven en voorhanden zijn in de talen die in 

een bepaalde regio gewoonlijk worden gebruikt, onder meer op de borden bij het 

binnenkomen en verlaten van stedelijke gebieden, op alle verkeersborden met informatie 

en in belangrijke instructies en openbare aankondigingen; 

35. benadrukt dat verdere inspanningen nodig zijn met betrekking tot de sociale situatie van 

de Roma, die niet anders dan ellendig gekwalificeerd kan worden, aangezien hun positie 

in grote delen van de EU precair blijft, met name wat de toegang tot de arbeids- en de 

huizenmarkt en tot het onderwijs en de gezondheidszorg betreft; verzoekt de lidstaten 

derhalve corrigerende maatregelen te nemen indien discriminerende praktijken ten aanzien 

van leden van de Romagemeenschap worden vastgesteld, met name wanneer er 

overheidsinstanties bij betrokken zijn; is er bezorgd over dat meervoudige discriminatie en 

segregatie van Romakinderen in het onderwijs nog steeds een structureel en diepgeworteld 

verschijnsel zijn in verscheidene lidstaten; wijst er nogmaals op dat de segregatie van 

Roma onderwerp is geweest van een aantal aanbevelingen van de Commissie; verzoekt 

daarom de regeringen deze aanbevelingen op te volgen en dienovereenkomstig effectieve 

maatregelen uit te voeren; verzoekt de lidstaten een gemeenschappelijke strategie voor de 

integratie van niet-territoriale talen te ontwikkelen; 

36. acht het noodzakelijk dat het wetgevingskader van de EU wordt verbeterd om 

alomvattende bescherming te bieden inzake de rechten van personen die tot minderheden 

behoren; verzoekt de Commissie derhalve met een wetgevingsvoorstel of EU-aanbeveling 

te komen inzake de bescherming en bevordering van culturele en taalkundige 

verscheidenheid, om onderzoek naar onderwijs, het leren van talen en onderwijsmodellen 

in meertalige contexten te bevorderen en om programma's te ondersteunen die gericht zijn 

op de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken in verband met regionale en 

minderheidstalen in Europa; verzoekt de Commissie bovendien de portefeuille 

"meertaligheid en taaltechnologie" aan een lid van de Commissie toe te wijzen; is van 

mening dat de bevoegde commissaris moet worden belast met het bevorderen van 

taalkundige verscheidenheid en gelijkheid op het niveau van de EU, gezien het belang van 

de bescherming van Europese minderheidstalen in het digitale tijdperk; 

37. merkt op dat er vaak een verband bestaat tussen de culturele identiteit van een 

minderheidsgroep en een specifiek geografisch grondgebied; wijst erop dat het recht op 

grond voor veel minderheden bepaalt op welke manier en met welke middelen zij leven en 

hun cultuur beoefenen; 

38. vestigt de aandacht op de positieve waarde van de bevordering van culturele diversiteit en 

bewustmaking, in het bijzonder op lokaal en regionaal niveau waar de mogelijkheden om 

rechtstreeks effect te sorteren groter zijn; 

39. merkt op dat onderwijs een van de beste instrumenten is om jongeren die tot minderheden 

behoren in staat te stellen over hun erfgoed en geschiedenis te leren en om ervoor te 

zorgen dat hun cultuur wordt verspreid en erkend door de samenleving als geheel; 

benadrukt dat onderwijs van wezenlijk belang is voor de bevordering van de rechten van 

minderheden en een noodzakelijke voorwaarde is voor de uitoefening van economische, 

politieke, sociale en culturele rechten; wijst erop dat onderwijs een instrument is voor de 

emancipatie van minderheden, zodat zij zinvol kunnen participeren in de samenleving 
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waartoe zij behoren; 

40. is van mening dat onderwijsactiviteiten van wezenlijk belang zijn voor de integratie van 

kinderen en jongeren die tot minderheden behoren, maar ook bevorderlijk zijn voor de 

integratie van hun ouders en families; dringt er bij de lidstaten op aan scholen aan te 

sporen extracurriculaire activiteiten te organiseren waarbij ouders en kinderen betrokken 

zijn en aldus de interactie in de gehele onderwijsgemeenschap te versterken; 

41. beveelt aan te investeren in de voorbereiding van personeel, in het bijzonder onderwijzend 

personeel, van onderwijsinstellingen waar leerlingen die tot minderheden behoren naar 

school gaan, zodat het beschikt over de nodige vaardigheden om met leerlingen met een 

diverse culturele, godsdienstige, etnische of taalkundige achtergrond om te gaan; 

42. spoort de regeringen van de lidstaten aan vertegenwoordigers van minderheden te 

betrekken bij besprekingen over de organisatie van hun onderwijsstelsels; 

43. beveelt voor het volgende MFK (2021-2027) aan dat de kredieten van het Europees 

Sociaal Fonds Plus (ESF+) voor de bevordering van sociale inclusie worden gebruikt ter 

ondersteuning van onderwijs- en culturele projecten die gericht zijn op de integratie van 

etnische, godsdienstige, culturele of taalkundige minderheden; 

44. wijst er nogmaals op dat non-discriminatie en gelijkheid met betrekking tot minderheden 

en andere achtergestelde groepen als primaire beginselen van de Internationale 

Arbeidsorganisatie (IAO) zijn vastgesteld; merkt op dat de IAO bij de bevordering en 

toepassing van grondrechten en -beginselen op de werkplek bijzondere aandacht besteedt 

aan maatschappelijk of economisch achtergestelde groepen en dat in haar regels rekening 

wordt gehouden met de noodzaak om de rechten van minderheden te handhaven en te 

beschermen; 

45. verzoekt de lidstaten regelmatig gegevens te verzamelen en statistische informatie te 

verstrekken over de integratie van minderheden in onderwijsinstellingen, de arbeidsmarkt 

en het maatschappelijk leven; 

46. verzoekt de Commissie mechanismen op te zetten om toe te zien op de voortgang van de 

lidstaten inzake de naleving van hun verplichtingen met betrekking tot de bescherming 

van de rechten van minderheden; 

47. verzoekt de Commissie regelmatig toezicht te houden op de uitvoering in de lidstaten van 

de Overeenkomst inzake de bescherming van nationale minderheden en het Europees 

Handvest voor regionale talen of talen van minderheden, in dit opzicht aanbevelingen te 

doen aan de lidstaten, verslagen op te stellen op basis van landenbezoeken, hiervan 

regelmatig verslag uit te brengen aan het Parlement en verder contacten te leggen met de 

Hoge Commissaris voor nationale minderheden van de OVSE; 

48. benadrukt dat de bescherming van minderheden in het kader van de mondiale culturele en 

taalkundige verscheidenheid van essentieel belang is voor de stabiliteit, democratie en 

vrede in Europa; 

49. is ingenomen met het succes van het Minority SafePack-initiatief, dat uit hoofde van 

artikel 11, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie is gelanceerd en door 
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1 215 789 Europese burgers is ondersteund en waarin wordt opgeroepen tot de vaststelling 

van negen wetgevingshandelingen tot vaststelling van een EU-rechtskader ter 

bescherming van de rechten van minderheden; 

50. dringt er bij de Commissie op aan zodra het certificaat betreffende de geldigheid van de 

door de lidstaten toegezonden handtekeningen is ontvangen, de in het kader van het 

Minority SafePack-initiatief bepleite wetgevingsvoorstellen onverwijld in te dienen; 

51. wijst er nogmaals op dat de mensenrechten een universeel karakter hebben en dat geen 

enkele minderheid mag worden gediscrimineerd; beklemtoont dat de rechten van 

minderheden onlosmakelijk verbonden zijn met het beginsel van de rechtsstaat; merkt op 

dat er een hoger risico is dat de rechten van minderheden worden geschonden wanneer de 

rechtsstaat niet wordt geëerbiedigd; 

52. is van mening dat de lidstaten de rechten van minderheden te allen tijde moeten 

beschermen en op gezette tijden moeten controleren of deze rechten geëerbiedigd worden; 

53. merkt op dat de EU niet beschikt over doeltreffende instrumenten om toe te zien op de 

eerbiediging van de rechten van minderheden; dringt erop aan dat op doeltreffende wijze 

in de hele EU toezicht wordt gehouden op de situatie van autochtone en taalkundige 

minderheden; is van mening dat het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten 

nauwlettender moet toezien op discriminatie van nationale minderheden in de lidstaten; 

54. is van mening dat in gemeenschappen met meer dan één officiële taal de taalrechten 

geëerbiedigd moeten worden en dat de rechten van de ene groep taalgebruikers niet 

zwaarder mogen wegen dan die van andere groepen taalgebruikers, in overeenstemming 

met de grondwettelijke regels van elke lidstaat; 

55. verzoekt de Commissie om zich actiever in te zetten voor de bevordering van 

taalonderwijs in regionale en minderheidstalen en voor de bevordering van het gebruik 

van deze talen, als mogelijke manier om discriminatie op grond van taal in de EU aan te 

pakken; 

56. verzoekt de lidstaten goede praktijken uit te wisselen en beproefde oplossingen toe te 

passen bij het aanpakken van de problemen van minderheden in de gehele Europese Unie; 

57. dringt er bij de lidstaten op aan naar behoren aandacht te besteden aan de rechten van 

minderheden, het recht op het gebruik van een minderheidstaal te waarborgen en de 

taalkundige verscheidenheid in de Unie te beschermen.  
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