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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0791/2011 ingediend door Mikel Basabe Kortabarria 
(Spaanse nationaliteit), over het niet in de Baskische taal voeren van een door 
de Europese Commissie geïnitieerde campagne in Victoria-Gasteiz in 
Baskenland, Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant beklaagt zich erover, met een beroep op artikel 22 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en op uitspraken die de Europese Raad op 13 juni 2005 
heeft gedaan over het gebruik van regionale talen, dat een door de Europese Commissie 
geïnitieerde campagne niet in de Baskische taal is gevoerd. Het evenement vond plaats van 
25 januari tot 6 februari 2011 in de Baskische hoofdstad en had als thema "Biodiversidad: 
Todos somos parte" (Biodiversiteit: Het gaat ons allemaal aan).Rekwestrant stelt dat het 
evenement uitsluitend in het Castiliaans is gevoerd. Hij acht dit in strijd met de Europese 
regelgeving en met een van de grondrechten van de burgers van deze Spaanse regio.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 januari 2012

De Commissie communiceert in de 23 officiële werktalen van de Europese Unie. In het 
Koninkrijk Spanje werd de campagne over biodiversiteit in het Castiliaans gevoerd. 

De bestuurlijke regeling tussen de Commissie en het Koninkrijk Spanje van 21 december 
2005 betreffende het gebruik van additionele talen (PB C 73/14 van 25 maart 2006) is 
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uitsluitend van toepassing op schriftelijke berichten van burgers gericht aan de Commissie in 
een van de talen die in de Spaanse grondwet zijn erkend (waaronder de Baskische taal), maar 
niet op publiciteitscampagnes zoals in deze zaak.

Besluit

De Commissie zal blijven communiceren in de 23 officiële werktalen en tegelijk een positief 
beleid voeren inzake regionale en minderheidstalen, zoals verankerd in artikel 22 van het 
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, dat bepaalt dat de Europese Unie 
respect heeft voor culturele, religieuze en taalkundige diversiteit.


