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FÖRSLAG 

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 

samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag 

till resolution som antas: 

1. Europaparlamentet påminner om att EU har en särskild skyldighet att skydda och 

garantera rättigheterna för de mer än 50 miljoner människor som tillhör nationella eller 

regionala minoriteter, bor på dess territorium och talar ett av de 60 minoritetsspråk och 

regionala språk som löper allvarlig risk att försvinna. Parlamentet påminner om att 

skyddet av minoriteters rättigheter garanteras enligt Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna. Parlamentet konstaterar i detta sammanhang att 

minoritetsfrågor inte är tillräckligt högt uppe på EU:s agenda och att det för närvarande 

inte finns någon övergripande EU-strategi för hur frågor avseende politiken för skydd 

av minoriteter ska behandlas. Parlamentet stöder därför en integrerad strategi för 

jämlikhet och icke-diskriminering för att se till att medlemsstaterna hanterar mångfalden 

av människor i deras samhällen på ett adekvat sätt. 

2. Europaparlamentet betonar att det är medlemsstaternas ansvar att genomföra politiska 

och lagstiftningsmässiga åtgärder för att skydda och främja minoriteters identitet och 

rättigheter, inbegripet etniska, kulturella, religiösa och språkliga rättigheter. 

3. Europaparlamentet noterar att nationella minoriteter, i linje med tilläggsprotokollet om 

minoriteters rättigheter till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna, ska betraktas som grupper av personer 

som vistas på en stats territorium, har långvariga band med den staten, uppvisar 

distinkta etniska, kulturella, religiösa eller språkliga särdrag, är tillräckligt 

representativa samt är angelägna om att bevara det som utgör deras gemensamma 

identitet. Parlamentet noterar samtidigt att det förutom de nationella minoriteterna finns 

andra minoritetsgrupper som måste skyddas. 

4. Europaparlamentet välkomnar utarbetandet av internationella standarder för att ta itu 

med nationella och regionala minoritetsfrågor genom ett antal internationella rättsliga 

instrument, såsom Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och 

den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, som är 

Europarådets två viktigaste fördrag om minoriteters rättigheter, men även utvecklingen 

av icke-bindande lagstiftning, såsom OSSE:s rekommendationer om nationella 

minoriteters rätt till utbildning och Oslorekommendationerna om nationella minoriteters 

rättigheter när det gäller språk. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att införliva 

dessa standarder och rekommendationer i sina rättssystem och att säkerställa att 

personer som tillhör en nationell eller regional minoritet inte utsätts för diskriminering. 

Parlamentet uppmanar dessutom medlemsstaterna att se till att se till att personer som 

tillhör andra minoritetsgrupper skyddas tillräckligt och inte utsätts för diskriminering. 

5. Europaparlamentet påminner om att Europarådet i artikel 14 i ramkonventionen om 

skydd för nationella minoriteter rekommenderar att parterna strävar efter att så långt 

möjligt och inom ramen för sina respektive utbildningssystem säkerställa att den som 

tillhör dessa minoriteter har tillfredsställande möjligheter till undervisning 

i minoritetsspråket eller till att få anvisningar på detta språk, utan att göra intrång på 

inlärningen av det officiella språket eller undervisningen på detta språk. 
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6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta en gemensam EU-ram för 

regionala språk och minoritetsspråk, liknande EU-ramen för nationella strategier för 

integrering av romer, i syfte att uppmuntra medlemsstaterna till att utarbeta strategier 

för att förbättra minoriteters deltagande och representation i det politiska, kulturella, 

sociala och ekonomiska livet i de samhällen som de lever i. 

7. Europaparlamentet konstaterar att om minoriteter hindras från att fortlöpande utnyttja 

sina ekonomiska, sociala, utbildningsmässiga och kulturella rättigheter får detta 

konsekvenser för enskilda personers och gruppers välbefinnande och bevarandet av 

deras identiteter. Parlamentet påpekar att alla begränsningar av aspekter i deras 

kulturella identitet som ligger i linje med Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna, i kombination med ekonomiska och sociala ojämlikheter, 

kan leda till konflikter och socialt utanförskap. 

8. Europaparlamentet konstaterar att social inkludering av minoriteter har en positiv 

inverkan på deras ekonomiska och kulturella integration. 

9. Europaparlamentet påminner om att en förståelse av vad som menas med ”kultur” är 

avgörande för att man ska kunna fastställa räckvidden för minoriteters rättigheter i detta 

avseende. Parlamentet noterar att kultur i vid bemärkelse uppgår till summan av en viss 

grupps materiella och icke-materiella aktiviteter och prestationer och vad som skiljer 

den från andra grupper. Parlamentet betonar att kulturella rättigheter bör omfatta: rätten 

att delta i kulturlivet, rätten att åtnjuta kultur, rätten att välja att tillhöra en grupp, 

språkrättigheter och skydd av kultur- och naturarvet. 

10. Europaparlamentet erinrar om att medlemsstaterna har en skyldighet att garantera att 

minoriteter fullt ut kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter antingen som individer eller 

som en gemenskap. Parlamentet påpekar att medlemsstaterna också är skyldiga att 

säkerställa förutsättningarna för att minoriteters kulturtillgångar ska bevaras och 

uppmuntra deras deltagande i samhällets kulturliv. 

11. Europaparlamentet understryker att, för att skydda minoriteternas immateriella 

rättigheter bör de informeras på vederbörligt sätt och de bör ge sitt fria samtycke innan 

det konstnärliga innehåll som är knutet till deras verksamhet får användas. 

12. Europaparlamentet uppmanar efter Europaåret för kulturarv medlemsstaterna att stärka 

och främja minoritetskulturer, och därigenom uppmuntra spridningen av deras historia 

och traditioner, samt säkerställa att dessa samhällen inte förblir isolerade. 

13. Europaparlamentet påminner om att undervisning på modersmålet är nödvändig för att 

upprätthålla språkrättigheter och stärka värdet av europeiskt medborgarskap. 

Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att se till att personer som tillhör 

regionala, etniska eller språkliga minoriteter, oavsett om de är i skolpliktig ålder eller 

vuxna, har tillräckliga möjligheter att lära sig sitt eget språk, sin egen historia och 

kultur, och även att få utbildning på dessa språk på alla utbildningsnivåer i den region 

de bor i. Parlamentet betonar dock att personer som tillhör minoriteter också bör lära sig 

majoritetsbefolkningens språk, historia och kultur, och att elever – och allmänheten – 

som tillhör majoritetsbefolkningen bör bekanta sig med minoriteternas historia och 

kultur och ges möjlighet att lära sig minoritetsspråk. 
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14. Europaparlamentet erinrar om att flerspråkighet, inklusive de olika teckenspråken, är 

en av de största tillgångarna i Europas kulturella mångfald. Parlamentet betonar den roll 

som EU-institutionerna och medlemsstaterna har när det gäller att öka medvetenheten 

om de frågor som rör skyddet av minoriteter, och att uppmuntra och stödja 

medlemsstaterna i främjandet av kulturell mångfald och tolerans, särskilt genom 

utbildning, kulturellt samarbete, sport och möjligheter till rörlighet över gränserna. 

Parlamentet påminner om att skyddet och stärkandet av kulturarv som rör nationella 

minoriteter i medlemsstaterna, något som är ett centralt inslag i samhällens, gruppers 

och enskilda personers kulturella identitet, är utslagsgivande för den sociala 

sammanhållningen. Parlamentet betonar i detta sammanhang att all kulturarvspolitisk 

utveckling bör vara inkluderande, individbaserad och öppen för deltagande, och bör 

inbegripa samråd och dialog med de berörda minoritetssamfunden. Parlamentet 

uppmanar med kraft medlemsstaterna och kommissionen att utbyta information och 

exempel på god praxis på detta område och förse de lokala och regionala myndigheterna 

med tillräckliga finansiella och andra egna resurser för att utforma och genomföra de 

strategier som de anser vara de bästa för att skydda minoriteter. Parlamentet uppmuntrar 

medlemsstaterna att säkerställa att rätten att använda ett minoritetsspråk upprätthålls och 

skydda den språkliga mångfalden i unionen i enlighet med EU-fördragen.  

15. Europaparlamentet betonar att större ansträngningar bör göras för att säkerställa tillgång 

till utbildning för elever från nationella eller regionala minoriteter och för att stödja 

regionala utbildningsinstitutioner som tillhandahåller tjänster på sitt modersmål. 

Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att underlätta utvecklingen av undervisning på 

modersmålet för elever i områden med nationella eller regionala minoriteter. 

16. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att främja tillgången till 

minoritetsspråk och regionala språk genom finansiering och stöd till översättning, 

dubbning och textning samt till att sammanställa lämplig och icke-diskriminerande 

administrativ, kommersiell, ekonomisk, social, teknisk och juridisk terminologi. 

17. Europaparlamentet konstaterar att vissa gränsområden har ett gemensamt språk som inte 

är ett officiellt EU-språk. Parlamentet anser att ökade medel till undervisning i och 

främjande av mindre använda gränsöverskridande språk skulle stärka samarbetet, öka 

rörligheten över gränserna för minoriteter och berika den kulturella mångfalden och 

kulturarvet i dessa områden. 

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att personer från regionala eller 

nationella minoriteter som bor i mycket glesbefolkade områden får lämplig utbildning 

på sitt eget språk. 

19. Europaparlamentet är övertygat om att modersmålet är en central del av den kulturella 

och individuella identiteten och en viktig del av minoritetskulturer, vilket garanterar att 

dessa kulturer sedan kan uttryckas, spridas och överföras på ett lämpligt sätt. 

Parlamentet anser att medlemsstaterna bör erbjuda möjligheter att lära sig 

minoritetsspråk för alla som är intresserade. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna 

att se till att de som talar ett regionalt språk eller ett minoritetsspråk som modersmål har 

möjlighet att lära sig det officiella språket tillräckligt bra. 

20. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att ge ut läroböcker som uppfyller 

kraven för dem som talar regionala språk eller minoritetsspråk, och – om detta visar sig 
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vara omöjligt – att underlätta användandet av läroböcker från andra länder som ges ut på 

dessa språk, i samarbete med regleringsorganen inom utbildningsområdet i de länder där 

de regionala språken eller minoritetsspråken används. 

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillhandahålla finansiering för 

undervisning för lärare och utarbetandet av särskilda kursplaner (däribland för livslångt 

lärarande), metoder och läroböcker för att se till att effektiv utbildning både på 

minoritetsspråk – i de regioner som har en erkänd nationell eller språklig minoritet – 

och på officiella språk, ges till barn som tillhör språkliga minoriteter. Parlamentet 

uppmanar dessutom medlemsstaterna att främja stabila gränsöverskridande förbindelser, 

bland annat genom kulturellt, konstnärligt och utbildningsmässigt samarbete, särskilt på 

de områden där de språkliga minoriteterna är mest representerade. 

22. Europaparlamentet beklagar djupt det faktum att elever som tillhör ett minoritetsspråk 

i vissa medlemsstater inte integreras i allmänna skolor utan placeras i särskilda skolor 

på grund av att de inte har tillräckligt goda kunskaper i undervisningsspråket. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att avstå från sådan segregering och vidta 

lämpliga åtgärder för att sådana elever ska kunna delta i undervisningen i vanliga 

skolor. 

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i högre grad främja program som är 

inriktade på utbyte av erfarenheter och bästa praxis om undervisning i regionala språk 

och minoritetsspråk i Europa. Parlamentet uppmanar EU och kommissionen att lägga 

större vikt vid regionala språk och minoritetsspråk i de framtida generationerna av 

programmen Erasmus +, Kreativa Europa och Ett Europa för medborgarna i den nya 

fleråriga budgetramen, 

24. Europaparlamentet understryker att medierna spelar en central roll i fråga om kulturella 

och språkliga rättigheter. Parlamentet påminner om att medierna bör återspegla 

befolkningens mångfald och respektera principen om icke-diskriminering, och att statlig 

reglering av etermedier inte på något sätt får begränsa minoriteters rättigheter. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att främja representationen 

av minoritetsspråk i offentliga och privata medier samt inom ramen för onlinegränssnitt, 

sociala medier och språkteknik. Parlamentet anser dessutom att medierna bör rapportera 

incidenter som berör minoriteter på ett korrekt och balanserat sätt. 

25. Europaparlamentet beklagar djupt den ökande förekomsten av rasism, religiös fanatism, 

antisemitism, islamofobi, antiziganism och främlingsfientlighet i många av 

EU:s medlemsstater. Parlamentet uttrycker oro över att personer som tillhör en minoritet 

fortfarande stöter på hinder när det gäller respekten för deras grundläggande rättigheter 

och fortsätter att utsättas för diskriminering, hatpropaganda, hatbrott och överträdelser. 

Parlamentet betonar att det är ett viktigt offentligt åtagande att uppmuntra 

en interkulturell dialog och tolerans mellan etniska grupper i enlighet med artikel 6 

i ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Parlamentet stöder åtgärder mot 

diskriminering och program för att öka medvetenheten samt skydda och främja kulturell 

mångfald. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna, i enlighet med 

subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, att säkerställa att deras rättssystem 

skyddar minoritetsgrupper från diskriminering och se till att de särskilda 

skyddsåtgärderna är förenliga med tillämpliga internationella normer.  
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26. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna också bör vidta åtgärder för att aktivt 

engagera minoriteter, inte bara förhindra att de isoleras, utan också för att hjälpa dem att 

bli aktiva samhällsmedlemmar. 

27. Europaparlamentet betonar att adekvat tillgång till och synlighet i offentliga 

audiovisuella medier samt rätten att etablera och använda privata tryckta och 

audiovisuella medier är av avgörande vikt för att skydda och främja en oberoende 

identitet för minoriteter. Parlamentet anser att för att skydda dessa rättigheter är det 

nödvändigt att minoriteter får proportionerligt finansiellt och annat stöd från offentliga 

eller delvis offentliga källor, med tanke på att medieinnehåll särskilt av och för mindre 

minoritetsgrupper knappast kan överleva utan bidrag på mycket konkurrensutsatta 

marknader. 

28. Europaparlamentet bekräftar att yttrandefriheten omfattar minoriteters möjligheter att 

uttrycka sig och kommunicera fritt med medlemmar i sina egna samhällen och andra på 

sitt eget språk via privata och offentliga radio- och tv-sändningar samt tryckta och 

elektroniska medier. 

29. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att främja användningen av regionala 

språk eller minoritetsspråk på regional nivå genom att anta rättsliga och 

regleringsmässiga normer samt genom lämpliga incitament i sin mediepolitik. 

30. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att tillhandahålla 

tillräckliga medel för att främja nationella och regionala minoriteters identitet, språk, 

historia och kultur. 

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utarbeta rättsliga 

och regleringsmässiga förutsättningar som säkerställer friheten att tillhandahålla, 

överföra och ta emot audiovisuellt innehåll i de regioner där minoriteter lever, så att de 

kan se och lyssna på innehåll på sitt modersmål, till exempel genom att främja 

gränsöverskridande licenser för radiosändningar. 

32. Europaparlamentet anser att för att uppmuntra och underlätta för minoriteter att delta i 

det offentliga livet på ett effektivt sätt, bör användningen av deras språk i kommunerna, 

valförfaranden, förvaltningen, rådgivande förfaranden och annat offentligt deltagande 

uppmuntras, där så är praktiskt möjligt. 

33. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att främja och uppmuntra 

användningen av regionala språk eller minoritetsspråk på lokal och regional nivå, och 

med detta i åtanke aktivt uppmuntra kommunala myndigheter att säkerställa att dessa 

språk används i praktiken. 

34. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att se till att ortnamn 

och topografiska beteckningar skrivs i korrekt form och tillgängliggörs på språk som 

vanligtvis används i en viss region, inbegripet på skyltar som anger att man kör in i eller 

lämnar en tätort samt på alla övriga vägskyltar som ger information samt viktiga 

instruktioner och offentliga meddelanden. 

35. Europaparlamentet betonar det fortsatta behovet av snabba åtgärder när det gäller den 

sociala situationen för romerna, som endast kan beskrivas som bedrövlig, med tanke på 
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att deras ställning i stora delar av EU fortfarande är osäker, särskilt när det gäller 

tillträde till arbets- och bostadsmarknader samt utbildnings- och sjukvårdsinrättningar. 

Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att vidta korrigerande åtgärder i händelse 

av diskriminerande behandling av medlemmar av den romska befolkningsgruppen, 

särskilt när det rör sig om offentliga organ, Parlamentet är bekymrat över faktumet att 

många olika former av diskriminering och segregering av romska barn i utbildningen 

fortfarande är ett strukturellt och djupt rotat fenomen i flera medlemsstater. Parlamentet 

påminner om att frågan om segregeringen av romer har varit föremål för ett antal 

rekommendationer från kommissionen. Parlamentet uppmanar därför regeringarna att 

följa dessa rekommendationer och vidta effektiva åtgärder i enlighet med detta. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att utarbeta en gemensam strategi för att 

integrera icke-territoriella språk. 

36. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att förbättra EU:s rättsliga ram för att 

erbjuda övergripande skydd för rättigheter för personer som tillhör minoriteter. 

Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag eller 

en EU-rekommendation om skydd och främjande av kulturell och språklig mångfald, 

främja forskning om utbildning, språkinlärning och utbildningsmodeller i flerspråkiga 

sammanhang, samt att stödja program som är inriktade på utbyte av erfarenheter och 

bästa praxis när det gäller regionala språk och minoritetsspråk i Europa. Parlamentet 

uppmanar dessutom kommissionen att ge en kommissionsledamot ansvaret för området 

”flerspråkighet och språkteknik”. Parlamentet anser att den ansvariga 

kommissionsledamoten bör ha till uppgift att främja språklig mångfald och jämställdhet 

på EU-nivå med tanke på vikten av att skydda europeiska minoritetsspråk i den digitala 

tidsåldern. 

37. Europaparlamentet noterar att det ofta finns ett samband mellan en minoritetsgrupps 

kulturella identitet och ett visst geografiskt område. Parlamentet påpekar att för många 

minoritetsgrupper definierar rätten till mark det sätt och möjligheter enligt vilka dessa 

grupper lever och utövar sin kultur. 

38. Europaparlamentet uppmärksammar det positiva värdet av att främja kulturell mångfald 

och öka medvetenheten, särskilt på lokal och regional nivå, där möjligheterna till direkt 

inverkan är mycket större. 

39. Europaparlamentet konstaterar att utbildning är ett av de bästa sätten att göra det möjligt 

för ungdomar som tillhör minoriteter att lära sig om sitt kulturarv och sin historia och 

för deras kultur att spridas och erkännas av samhället i stort. Parlamentet betonar att 

utbildning är grundläggande för att främja minoriteters rättigheter och en förutsättning 

för de ekonomiska, politiska, sociala och kulturella rättigheterna. Parlamentet påpekar 

att utbildning är ett redskap för att stärka ställningen för personer som tillhör 

en minoritet, så att de kan delta på ett meningsfullt sätt i det samhälle de tillhör. 

40. Europaparlamentet anser att utbildning är grundläggande för integreringen av barn och 

ungdomar som tillhör minoriteter, men den bidrar också till att deras föräldrar och 

familjer integreras. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att uppmuntra 

skolorna att ordna fritidsaktiviteter med föräldrar och barn, och därigenom öka 

samverkan inom hela utbildningsväsendet. 
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41. Europaparlamentet rekommenderar investeringar i träning av personal, särskilt 

lärarkåren, vid läroinrättningar som riktar sig till minoriteter, för att förse dem med 

nödvändiga färdigheter att arbeta med studenter med olika kulturell, religiös, etnisk eller 

språklig bakgrund. 

42. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaternas regeringar att ta med 

minoritetsföreträdare i överläggningarna om hur deras utbildningssystem ska 

organiseras. 

43. Europaparlamentet rekommenderar att anslagen under nästa fleråriga budgetram (2021–

2027) till Europeiska socialfonden +, som öronmärkts för att främja social delaktighet, 

ska användas till att stödja utbildnings- och kulturprojekt inriktade på att integrera 

etniska, religiösa, kulturella och språkliga minoriteter. 

44. Europaparlamentet erinrar om att icke-diskriminering av och jämställdhet för 

minoriteter och andra missgynnade grupper hör till Internationella arbetsorganisationens 

(ILO) främsta principer. Parlamentet konstaterar att ILO, när det gäller att främja och 

tillämpa grundläggande rättigheter och principer på arbetsplatsen, ägnar särskild 

uppmärksamhet åt socialt eller ekonomiskt missgynnade grupper och att dess regler tar 

hänsyn till behovet av att upprätthålla och skydda minoriteternas rättigheter. 

45. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att regelbundet samla in uppgifter och 

lämna statistiska uppgifter om minoriteters integrering i läroinrättningar, på 

arbetsmarknaden och i samhällslivet. 

46. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta mekanismer för att övervaka 

medlemsstaternas framsteg när det gäller att uppfylla deras skyldigheter i fråga om 

skyddet av minoriteters rättigheter. 

47. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet övervaka genomförandet 

i medlemsstaterna av konventionen om skydd för nationella minoriteter och den 

europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, att förse medlemsstaterna med 

rekommendationer i detta hänseende, utarbeta rapporter baserade på landsbesök, 

regelbundet rapportera om dessa till parlamentet och vidareutveckla förbindelserna med 

OSSE:s högkommissarie för nationella minoriteter. 

48. Europaparlamentet betonar att skyddet av minoriteter, som en del av den kulturella och 

språkliga mångfalden i världen, är av avgörande betydelse för stabilitet, demokrati och 

fred i Europa. 

49. Europaparlamentet välkomnar framgångarna med Minority SafePack-initiativet, som 

lanserades i enlighet med artikel 11.4 i fördraget om Europeiska unionen, och som stöds 

av 1 215 789 europeiska medborgare, med en uppmaning till antagandet av 

nio lagstiftningsakter om inrättande av en rättslig ram på EU-nivå för att skydda 

minoriteters rättigheter, 

50. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan onödigt dröjsmål lägga fram de 

lagstiftningsförslag som förespråkas i Minority SafePack -initiativet, så snart som 

giltighetsintyget för de underskrifter som sänts av medlemsstaterna har mottagits. 
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51. Europaparlamentet påminner om att de mänskliga rättigheterna är universella och att 

ingen minoritet får utsättas för diskriminering. Parlamentet betonar att minoriteters 

rättigheter är en oförytterlig del av rättsstatsprincipen. Parlamentet konstaterar att det 

finns en högre risk för kränkning av minoriteters rättigheter när rättsstaten inte 

respekteras. 

52. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna konsekvent bör upprätthålla minoriteters 

rättigheter och regelbundet bedöma om dessa rättigheter respekteras. 

53. Europaparlamentet konstaterar att EU inte har några effektiva verktyg för övervakning 

av respekten för minoriteters rättigheter. Parlamentet yrkar på att situationen för 

inhemska och språkliga minoriteter ska övervakas effektivt inom hela EU. Parlamentet 

anser att EU: s byrå för grundläggande rättigheter bör utföra förstärkt övervakning av 

diskriminering av nationella minoriteter i medlemsstaterna. 

54. Europaparlamentet anser att språkliga rättigheter måste respekteras i samhällen med fler 

än ett officiellt språk, utan att ett språk får sina rättigheter beskurna jämfört med 

ett annat, i enlighet med varje medlemsstats konstitutionella ordning. 

55. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka främjandet av undervisning i och 

användning av regionala språk och minoritetsspråk, för att försöka motverka språklig 

diskriminering i EU. 

56. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utbyta god praxis och att tillämpa 

beprövade lösningar för att ta itu med de problem som drabbar minoriteter i hela 

unionen. 

57. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att ta vederbörlig hänsyn 

till minoriteternas rättigheter, säkerställa rätten att använda ett minoritetsspråk och 

värna den språkliga mångfalden i unionen. 
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