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NÁVRHY 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť 

a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 

návrhy: 

1. pripomína, že EÚ má osobitnú povinnosť chrániť a zaručiť práva viac ako 50 miliónov 

ľudí patriacich k národnostným alebo regionálnym menšinám, ktoré žijú na jej území a 

hovoria jedným zo 60 menšinových a regionálnych jazykov, ktoré sú vážne ohrozené 

zaniknutím; pripomína, že ochranu práv menšín zaručuje Charta základných práv 

Európskej únie; v tejto súvislosti poznamenáva, že problematika menšín nie je v programe 

EÚ dostatočne v popredí a že v súčasnosti neexistuje komplexný prístup EÚ k tomu, ako 

riešiť otázky týkajúce sa politiky ochrany menšín, podporuje preto integrovaný prístup 

k rovnosti a nediskriminácii s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty primerane riešili 

rozmanitosť ľudí v rámci svojich spoločností; 

2. zdôrazňuje, že je zodpovednosťou členských štátov vykonávať politické a legislatívne 

opatrenia s cieľom chrániť a podporovať identitu a práva menšín vrátane etnických, 

kultúrnych, náboženských a jazykových práv; 

3. poznamenáva, že v súlade s dodatkovým protokolom o právach menšín k Európskemu 

dohovoru o ľudských právach sa za národnostné menšiny považujú skupiny osôb 

v jednom štáte, ktoré bývajú na území tohto štátu, udržiavajú dlhodobé väzby s týmto 

štátom, prejavujú špecifické etnické, kultúrne, náboženské alebo jazykové charakteristiky, 

sú dostatočne reprezentatívne a odhodlané zo svojej vôle zachovávať to, čo vytvára ich 

spoločnú identitu; zároveň konštatuje, že okrem národnostných menšín existujú ďalšie 

menšinové komunity, ktoré je potrebné chrániť; 

4.  víta vypracovanie medzinárodných noriem na riešenie vnútroštátnych a regionálnych 

menšinových otázok prostredníctvom viacerých medzinárodných právnych nástrojov, 

ako sú napríklad Rámcový dohovor Rady Európy na ochranu národnostných menšín 

a Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov, ktoré sú dvoma kľúčovými 

zmluvami Rady Európy o právach menšín, ale aj vytvorenie právne nezáväzných 

nástrojov, ako sú odporúčania OBSE z Haagu týkajúce sa práv národnostných menšín na 

vzdelanie a odporúčania OBSE z Osla týkajúce sa jazykových práv národnostných 

menšín; vyzýva členské štáty, aby tieto normy a odporúčania začlenili do svojich 

právnych systémov a zaručili, aby osoby patriace k národnostným alebo 

regionálnym menšinám neboli diskriminované; okrem toho vyzýva členské štáty 

zabezpečiť, aby boli ľudia patriaci k ďalším menšinovým komunitám dostatočne chránení 

a neboli diskriminovaní; 

5. pripomína, že v článku 14 Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných 

menšín sa odporúča, aby sa štáty, ktoré sú stranami tohto dohovoru, usilovali zabezpečiť, 

aby osoby patriace k takýmto menšinám mali primerané príležitosti učiť sa menšinový 

jazyk alebo dostávať pokyny v tomto jazyku, ak je to možné a v rámci ich vzdelávacích 

systémov bez toho, aby bola dotknutá výučba úradného jazyka alebo vyučovanie v tomto 

jazyku; 

6. vyzýva Komisiu, aby vytvorila spoločný rámec EÚ pre regionálne alebo menšinové 

jazyky, podobný rámcu EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov s cieľom podporiť 
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členské štáty, aby rozvíjali stratégie na zlepšenie účasti a zastúpenia menšín v rámci 

politického, kultúrneho, spoločenského a hospodárskeho života spoločností, v ktorých 

žijú; 

7. konštatuje, že brániť alebo prekážať menšinám, aby čoraz viac využívali svoje 

hospodárske, sociálne, vzdelávacie a kultúrne práva, má dôsledky na všeobecný blahobyt 

jednotlivcov a komunít a na zachovanie ich identity; poukazuje na to, že všetky 

obmedzenia týkajúce sa aspektov ich kultúrnej identity, ktoré sú v súlade s Chartou 

základných práv Európskej únie, spolu s hospodárskymi a sociálnymi nerovnosťami, sa 

môžu stať príčinou konfliktu a sociálneho vylúčenia; 

8. konštatuje, že sociálne začlenenie menšín má pozitívny vplyv na ich hospodárske a 

kultúrne začlenenie; 

9. pripomína, že pochopenie toho, čo znamená kultúra, je v tejto súvislosti nevyhnutné v 

záujme vymedzenia rozsahu práv menšín; konštatuje, že v širšom zmysle je kultúra 

súčtom materiálnych a nemateriálnych činností a úspechov danej komunity, ktoré ju 

odlišujú od iných komunít; zdôrazňuje, že kultúrne práva by mali zahŕňať: právo účasti na 

kultúrnom živote, právo využívať kultúru, právo zvoliť si príslušnosť ku skupine, 

jazykové práva a ochranu kultúrneho a vedeckého dedičstva; 

10. pripomína, že členské štáty majú povinnosť zaručiť menšinám plné využívanie ich 

ľudských práv, či už ako jednotlivcom alebo ako komunite; poukazuje na to, že je takisto 

úlohou členských štátov zabezpečiť predpoklady pre zachovanie kultúrneho bohatstva 

menšín a podporiť ich účasť na kultúrnom živote danej komunity; 

11. zdôrazňuje, že je potrebné, aby boli menšiny riadne informované a aby poskytli svoj 

slobodný súhlas predtým, než sa akýmkoľvek spôsobom využije umelecký obsah súvisiaci 

s ich činnosťami, a to v záujme ochrany práv ich duševného vlastníctva; 

12. vyzýva členské štáty, aby v nadväznosti na Európsky rok kultúrneho dedičstva posilnili a 

podporili svoje menšinové kultúry a tým podporili šírenie informácií o ich dejinách a 

tradíciách a zabezpečili, aby tieto komunity nezostali izolované; 

13. pripomína, že vzdelávanie v materinskom jazyku má zásadný význam pre presadzovanie 

jazykových práv a posilnenie hodnoty európskeho občianstva; nabáda preto členské štáty, 

aby osobám patriacim k regionálnym, etnickým alebo jazykovým menšinám, či už 

v školskom veku alebo dospelým, zaručili primerané možnosti učiť sa svoj vlastný jazyk a 

spoznávať svoje dejiny a kultúru a dokonca aj získať vzdelanie vo svojom vlastnom 

jazyku na všetkých úrovniach vzdelávania v regióne, kde žijú; zdôrazňuje však, že osoby 

patriace k menšinám by sa mali učiť aj jazyk, dejiny a kultúru väčšinového obyvateľstva a 

že žiaci a široká verejnosť patriaci k väčšinovému obyvateľstvu by mali byť oboznámení 

s dejinami a kultúrou menšín a mali by mať príležitosť učiť sa menšinové jazyky; 

 

14. pripomína, že viacjazyčnosť vrátane rôznych posunkových jazykov predstavuje jeden 

z najväčších prínosov kultúrnej rozmanitosti v Európe; zdôrazňuje úlohu inštitúcií EÚ a 

členských štátov pri zvyšovaní informovanosti o otázkach týkajúcich sa ochrany menšín a 

pri poskytovaní povzbudenia a podpory členským štátom pri podpore kultúrnej 
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rozmanitosti a tolerancie, najmä prostredníctvom vzdelávania, kultúrnej spolupráce, 

športu a príležitostí na cezhraničnú mobilitu; pripomína, že ochrana a posilňovanie 

kultúrneho dedičstva v súvislosti s menšinami v členských štátoch, ktoré je hlavnou 

zložkou kultúrnej identity komunít, skupín a jednotlivcov, zohráva dôležitú úlohu v rámci 

sociálnej súdržnosti; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že rozvoj všetkých politík v oblasti 

kultúrneho dedičstva by mal byť inkluzívny, orientovaný na občanov a participatívny a 

mal by zahŕňať konzultácie a dialóg s dotknutými menšinovými komunitami; naliehavo 

vyzýva členské štáty a Komisiu, aby si vymieňali skúsenosti a príklady osvedčených 

postupov v tejto oblasti a aby poskytli miestnym a regionálnym orgánom primerané 

finančné a ďalšie vlastné prostriedky s cieľom vytvoriť a vykonávať stratégie, ktoré 

považujú za najlepšie na ochranu menšín; nabáda členské štáty, aby zabezpečili 

dodržiavanie práva používať menšinový jazyk a chránili jazykovú rozmanitosť v rámci 

Únie v súlade so zmluvami;  

15. zdôrazňuje, že by sa malo vyvinúť väčšie úsilie na zabezpečenie prístupu ku vzdelávaniu a 

odbornej príprave pre žiakov z národnostných alebo regionálnych menšín a na podporu 

regionálnych vzdelávacích inštitúcií, ktoré poskytujú služby v ich materinskom jazyku; 

nabáda členské štáty, aby uľahčili rozvoj výučby v materinskom jazyku pre žiakov a 

študentov v oblastiach s národnostnými alebo regionálnymi menšinami; 

16. naliehavo vyzýva členské štáty na podporu prístupu k menšinovým a regionálnym 

jazykom prostredníctvom financovania a podpory prekladu, dabingu a titulkovania a 

zostavením príslušnej a nediskriminačnej administratívnej, obchodnej, hospodárskej, 

sociálnej, technickej a právnej terminológie; 

17. konštatuje, že niektoré pohraničné oblasti majú spoločný jazyk, ktorý nie je úradným 

jazykom EÚ; vyjadruje presvedčenie, že zvýšená úroveň financovania výučby a podpory 

menej používaných cezhraničných jazykov by posilnila spoluprácu, zvýšila mobilitu 

menšín naprieč hranicami a obohatila kultúrnu rozmanitosť a dedičstvo týchto oblastí; 

18. vyzýva členské štáty na zabezpečenie toho, aby ľudia z regionálnych alebo národnostných 

menšín, ktorí žijú vo veľmi rozptýlených osídleniach, mohli vo svojom jazyku absolvovať 

vhodné vzdelávanie; 

19. vyjadruje presvedčenie, že materinský jazyk je ústredným prvkom kultúrnej a 

individuálnej identity a základnou súčasťou menšinových kultúr, ktorý zabezpečuje, aby 

sa tieto kultúry mohli riadne vyjadrovať, šíriť a odovzdávať ďalej; domnieva sa, že 

členské štáty by mali poskytnúť príležitosti učiť sa menšinové jazyky pre všetkých, ktorí 

majú záujem; nabáda členské štáty zabezpečiť, aby osoby, ktorých materinským jazykom 

je regionálny alebo menšinový jazyk, mali možnosť naučiť sa úradný jazyk na primeranej 

úrovni; 

20. nabáda členské štáty na vytváranie učebníc, ktoré spĺňajú potreby osôb, ktoré hovoria 

regionálnymi alebo menšinovými jazykmi, alebo ak sa to ukáže ako nemožné, aby 

zjednodušili používanie učebníc publikovaných v tomto jazyku a pochádzajúcich z iných 

krajín v spolupráci so vzdelávacími regulačnými orgánmi krajín, v ktorých sa regionálne 

alebo menšinové jazyky používajú; 

21. vyzýva členské štáty, aby poskytovali finančné prostriedky na odbornú prípravu učiteľov 

a rozvoj špeciálnych učebných plánov (aj pre celoživotné vzdelávanie), metodík a učebníc 
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na zaručenie kvalitného vyučovania tak v menšinových jazykoch (v regiónoch s uznanou 

národnostnou alebo jazykovou menšinou), ako aj v úradných jazykoch, pre deti 

z prostredia menšinových jazykov; okrem toho vyzýva členské štáty, aby podporovali 

stabilné cezhraničné vzťahy, a to aj prostredníctvom kultúrnej, umeleckej a vzdelávacej 

spolupráce, najmä v tých oblastiach, kde sú jazykové menšiny najsilnejšie zastúpené; 

22. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že v niektorých členských štátoch žiaci, ktorí 

patria k jazykovej menšine, nie sú začlenení do tradičných vzdelávacích inštitúcií, ale sú 

umiestnení do špeciálnych škôl s odôvodnením, že nemajú dostatočnú znalosť jazyka, 

v ktorom vyučovanie prebieha; vyzýva členské štáty, aby sa zdržali takejto segregácie a 

prijali primerané opatrenia s cieľom umožniť takýmto žiakom navštevovať triedy 

v normálnych školách; 

23. vyzýva Komisiu, aby posilnila podporu programov zameraných na výmenu skúseností a 

najlepších postupov v oblasti vzdelávania v regionálnych a menšinových jazykoch v 

Európe; žiada Európsku úniu a Komisiu, aby kládli väčší dôraz na regionálne a menšinové 

jazyky v budúcej generácii programov Erasmus+, Kreatívna Európa a Európa pre občanov 

v rámci nového viacročného finančného rámca (VFR); 

24. zdôrazňuje skutočnosť, že médiá zohrávajú ústrednú úlohu, pokiaľ ide o kultúrne a 

jazykové práva; pripomína, že médiá by mali zohľadňovať pluralitu obyvateľstva a 

dodržiavať zásadu nediskriminácie a že štátna regulácia vysielacích médií by v žiadnom 

prípade nemala obmedzovať práva menšín; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 

podporovali zastúpenie menšinových jazykov vo verejných a v súkromných médiách, ako 

aj v internetových rozhraniach, sociálnych médiách a jazykových technológiách; okrem 

toho zastáva názor, že médiá by mali informovať o udalostiach týkajúcich sa menšín 

správne a vyváženým spôsobom; 

25. vyjadruje hlboké poľutovanie nad nárastom rasizmu, náboženského fanatizmu, 

antisemitizmu, islamofóbie, protirómskeho zmýšľania a xenofóbie v mnohých členských 

štátoch EÚ; vyjadruje znepokojenie nad tým, že osoby patriace k menšinám stále čelia 

prekážkam, pokiaľ ide o dodržiavanie ich základných práv, a sú naďalej obeťami 

diskriminácie, nenávistného prejavu a trestných činov a priestupkov z nenávisti; 

zdôrazňuje, že podpora medzikultúrneho dialógu a medzietnickej tolerancie podľa 

článku 6 Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín je dôležitým verejným 

záväzkom; podporuje antidiskriminačné opatrenia a programy určené na zvyšovanie 

povedomia a ochranu a podporu kultúrnej rozmanitosti; naliehavo vyzýva členské štáty, 

aby v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality zabezpečili, že ich právne systémy 

ochránia menšinové skupiny pred diskrimináciou, a aby zosúladili osobitné opatrenia 

v oblasti ochrany s platnými medzinárodnými normami;  

26. domnieva sa, že členské štáty musia zaviesť aj opatrenia určené na aktívne zapojenie 

menšín, a to s cieľom nielen predísť ich izolácii, ale aj pomôcť im stať sa aktívnymi 

členmi spoločenstva; 

27. zdôrazňuje, že primeraný prístup k verejným audiovizuálnym médiám a zodpovedajúca 

viditeľnosť v nich a právo vytvoriť a prevádzkovať súkromné tlačové a audiovizuálne 

médiá sú nevyhnutné na ochranu a podporu nezávislej identity menšín; považuje za 

nevyhnutné, aby menšiny pri presadzovaní týchto práv využívali primerané vyčlenenie 

finančných a iných prostriedkov z verejných alebo kvázi verejných zdrojov, vzhľadom na 
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to, že najmä mediálny obsah tvorený zo strany menších menšinových komunít a pre ne 

môže bez dotácií na vysoko konkurenčnom trhu len ťažko prežiť; 

28. opakuje, že sloboda prejavu zahŕňa schopnosť menšín slobodne sa vyjadrovať a 

komunikovať s členmi svojej vlastnej komunity a iných komunít vo svojom vlastnom 

jazyku prostredníctvom vysielania, tlačových a elektronických médií súkromného a 

verejného sektora; 

29. nabáda členské štáty na podporu používania regionálnych alebo menšinových jazykov na 

regionálnej úrovni prijatím právnych a regulačných noriem, ako aj prostredníctvom 

primeraných iniciatív v rámci svojej mediálnej politiky; 

30. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby poskytli primerané financovanie na podporu identity, 

jazyka, dejín a kultúry národnostných a regionálnych menšín; 

31. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili právne a regulačné podmienky s cieľom 

zabezpečiť slobodu služieb, prechodu a prijímania audiovizuálneho obsahu v tých 

regiónoch, kde žijú menšiny, aby mohli sledovať a počúvať obsah vo svojom 

materinskom jazyku, napríklad prostredníctvom podpory cezhraničného udeľovania 

vysielacích licencií; 

32. domnieva sa, že v záujme podpory a uľahčenia účinnej účasti menšín na verejnom živote 

by sa podľa možnosti malo podnecovať využívanie ich jazykov v rámci samospráv a 

volebných, správnych, poradných a iných verejných participatívnych postupov; 

33. vyzýva členské štáty, aby presadzovali a podnecovali používanie regionálnych alebo 

menšinových jazykov na miestnej a regionálnej úrovni a aby so zreteľom na to aktívne 

nabádali miestne orgány, aby zaistili používanie týchto jazykov v praxi; 

34. vyzýva členské štáty a Komisiu na zabezpečenie toho, aby názvy miest a topografické 

označenia boli napísané v správnej podobe a aby boli k dispozícii v bežne používaných 

jazykoch daného regiónu, a to aj na značkách označujúcich príchod do mestských oblastí 

alebo odchod z nich, na všetkých cestných informačných značkách a na dôležitých 

pokynoch a verejných oznámeniach; 

35. zdôrazňuje pretrvávajúcu potrebu naliehavých opatrení, pokiaľ ide o sociálnu situáciu 

Rómov, ktorú je možné opísať len ako bezútešnú vzhľadom na to, že vo veľkej časti EÚ 

zostáva ich situácia neistá, najmä z hľadiska prístupu na trh práce a bývania a prístupu 

k vzdelávacím a zdravotným inštitúciám; vyzýva preto členské štáty, aby prijali nápravné 

opatrenia v prípade diskriminačných postupov proti členom rómskej komunity, najmä ak 

sú zapojené verejné orgány; vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že viacnásobná 

diskriminácia a segregácia rómskych detí vo vzdelávaní zostávajú vo viacerých členských 

štátoch štrukturálnym a hlboko zakoreneným javom; pripomína, že otázka segregácie 

Rómov bola predmetom niekoľkých odporúčaní Komisie; vyzýva preto vlády, aby tieto 

odporúčania dodržiavali a v súlade s tým vykonávali účinné opatrenia; vyzýva členské 

štáty, aby vypracovali spoločnú stratégiu integrácie iných než územných jazykov; 

36. považuje za potrebné zlepšiť legislatívny rámec EÚ s cieľom poskytnúť komplexnú 

ochranu práv osôb patriacich k menšinám; vyzýva preto Komisiu, aby predložila 

legislatívny návrh alebo odporúčanie EÚ o ochrane a podpore kultúrnej a jazykovej 
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rozmanitosti, presadzovala výskum v oblasti vzdelávania, jazykového vzdelávania a 

modelov vzdelávania vo viacjazyčnom prostredí a podporovala programy zamerané na 

výmenu skúseností a najlepších postupov týkajúcich sa regionálnych a menšinových 

jazykov v Európe; ďalej Komisiu vyzýva, aby začlenila oblasť viacjazyčnosti a jazykovej 

technológie do portfólia komisára; domnieva sa, že vzhľadom na význam ochrany 

európskych menšinových jazykov v digitálnom veku by úlohou zodpovedného komisára 

mala byť podpora jazykovej rozmanitosti a rovnosti na úrovni EÚ; 

37. berie na vedomie častú súvislosť medzi kultúrnou identitou menšinovej skupiny a 

konkrétnym zemepisným územím; poukazuje na to že pre mnoho menšinových skupín 

právo na pôdu vymedzuje spôsob a prostriedky, ktorými žijú a praktizujú svoju kultúru; 

38. upriamuje pozornosť na pozitívnu hodnotu podpory kultúrnej rozmanitosti a zvyšovania 

informovanosti, najmä na miestnej a regionálnej úrovni, kde sú možnosti priameho vplyvu 

omnoho väčšie; 

39. konštatuje, že vzdelávanie je jedným z najlepších spôsobov, ako mladým ľuďom 

patriacim k menšinám umožniť učiť sa o ich dedičstve a dejinách a šíriť a uznať ich 

kultúru zo strany spoločnosti všeobecne; zdôrazňuje, že vzdelanie je nevyhnutné z 

hľadiska podpory práv menšín a je predpokladom pre využívanie hospodárskych, 

politických, sociálnych a kultúrnych práv; poukazuje na to, že vzdelávanie je 

prostriedkom na posilnenie postavenia osôb, ktoré patria k menšinám, pretože im 

umožňuje zmysluplnú účasť v rámci spoločnosti, do ktorej patria; 

40. vyjadruje presvedčenie, že vzdelávacie aktivity sú nevyhnutné pre integráciu detí a 

mladých ľudí patriacich k menšinám a zároveň uľahčujú začlenenie ich rodičov a rodín; 

naliehavo vyzýva členské štáty na podporu škôl, aby organizovali mimoškolské aktivity 

zahŕňajúce rodičov a deti a zlepšili tak úroveň interakcie v rámci celej vzdelávacej 

komunity; 

41. odporúča investície do prípravy personálu, najmä pedagogických pracovníkov, vo 

vzdelávacích inštitúciách zameraných na menšiny, aby sa im poskytli zručnosti potrebné 

na prácu so študentmi z rôzneho kultúrneho, náboženského, etnického alebo jazykového 

prostredia; 

42. nabáda vlády členských štátov, aby zahrnuli zástupcov menšín do rokovaní o organizácii 

svojich vzdelávacích systémov; 

43. odporúča, aby sa rozpočtové prostriedky vyčlenené v rámci Európskeho sociálneho fondu 

plus (ESF+) na podporu sociálneho začlenenia v ďalšom viacročnom finančnom rámci 

(2021 – 2027) použili na podporu vzdelávacích a kultúrnych projektov zameraných na 

začlenenie etnických, náboženských, kultúrnych alebo jazykových menšín; 

44. pripomína, že nediskriminácia a rovnosť so zreteľom na menšiny a ďalšie znevýhodnené 

skupiny sú prvými zásadami Medzinárodnej organizácie práce (MOP); konštatuje, že pri 

podpore a uplatňovaní základných práv a zásad na pracovisku venuje MOP osobitnú 

pozornosť sociálne alebo ekonomicky znevýhodneným skupinám a jej predpisy 

zohľadňujú potrebu presadzovať a chrániť práva menšín; 

45. vyzýva členské štáty, aby pravidelne zhromažďovali údaje a poskytovali štatistické 
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informácie týkajúce sa integrácie menšín v rámci vzdelávacích zariadení, trhu práce a 

občianskeho života; 

46. vyzýva Komisiu, aby vytvorila mechanizmy na monitorovanie pokroku členských štátov 

pri plnení svojich povinností týkajúcich sa ochrany práv menšín; 

47. vyzýva Komisiu, aby pravidelne monitorovala vykonávanie Rámcového dohovoru na 

ochranu národnostných menšín a Európskej charty regionálnych alebo menšinových 

jazykov v členských štátoch, poskytovala členským štátom odporúčania v tomto ohľade, 

na základe návštev krajín vypracúvala správy, pravidelne podávala správy o týchto 

návštevách Parlamentu a ďalej rozvíjala vzťahy s Vysokým komisárom OBSE pre otázky 

národnostných menšín; 

48. zdôrazňuje, že ochrana menšín ako súčasti svetovej kultúrnej a jazykovej rozmanitosti je 

nevyhnutná pre stabilitu, demokraciu a mier v Európe; 

49. víta úspech iniciatívy Minority SafePack, ktorá sa začala realizovať podľa článku 11 ods. 

4 Zmluvy o Európskej únii a ktorú podporuje 1 215 789 európskych občanov, pričom sa v 

nej vyzýva na prijatie deviatich legislatívnych aktov s cieľom vytvoriť právny rámec EÚ 

na ochranu práv menšín; 

50. naliehavo vyzýva Komisiu, aby bezodkladne predložila legislatívne návrhy požadované v 

iniciatíve Minority SafePack, hneď ako prijme osvedčenie o platnosti podpisov zaslané 

členskými štátmi; 

51. pripomína, že ľudské práva sú univerzálne a žiadna menšina by nemala trpieť 

diskrimináciou; zdôrazňuje, že práva menšín sú neodlučiteľnou súčasťou zásady právneho 

štátu; konštatuje, že existuje vyššie riziko porušenia práv menšín v prípade, že sa 

nerešpektuje právny štát; 

52. domnieva sa, že členské štáty by mali dôsledne presadzovať práva menšín a pravidelne 

posudzovať dodržiavanie týchto práv; 

53. konštatuje, že EÚ má nedostatok účinných nástrojov na monitorovanie dodržiavania práv 

menšín; požaduje účinné celoeurópske monitorovanie situácie autochtónnych a 

jazykových menšín; domnieva sa, že Agentúra EÚ pre základné práva by mala 

dôslednejšie monitorovať diskrimináciu národnostných menšín v členských štátoch; 

54. vyjadruje presvedčenie, že je potrebné dodržiavať jazykové práva v komunitách, kde 

existuje viac ako jeden úradný jazyk, bez obmedzovania práv jedného v porovnaní s 

druhým a v súlade s ústavným poriadkom každého členského štátu; 

55. vyzýva Komisiu, aby posilnila podporu vyučovania a používania regionálnych a 

menšinových jazykov ako potenciálneho spôsobu riešenia jazykovej diskriminácie v EÚ; 

56. vyzýva členské štáty na výmenu osvedčených postupov a na uplatňovanie vyskúšaných a 

overených riešení pri odstraňovaní problémov, ktorým čelia menšiny v Európskej únii; 

57. naliehavo vyzýva členské štáty, aby venovali náležitú pozornosť právam menšín, 

zabezpečili právo na používanie menšinového jazyka a chránili jazykovú rozmanitosť 
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v rámci Únie. 
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