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Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 3 dalis), keičiantis ne 

teisėkūros pasiūlymą dėl rezoliucijos A8-0353/2018 

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES mažumoms taikomų minimalių standartų 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2 straipsnį ir 3 straipsnio 

3 dalį, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 ir 22 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į JT tautinėms arba etninėms, religinėms arba kalbinėms mažumoms 

priklausančių asmenų teisių deklaraciją ir JT deklaraciją dėl čiabuvių tautų teisių, 

– atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos 1948 m. priimtą Visuotinę žmogaus teisių 

deklaraciją, 

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją ir 

Europos regioninių arba tautinių mažumų kalbų chartiją, 

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 2014 m. priimtą 

rezoliuciją Nr. 1985 dėl tautinių mažumų padėties ir teisių Europoje, 

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 2018 m. priimtą 

rezoliuciją Nr. 2196 dėl regioninių ar mažumų kalbų apsaugos ir skatinimo Europoje, 

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos vietos ir regionų valdžios institucijų kongreso 

2017 m. priimtą rezoliuciją Nr. 424 dėl regioninių ir mažumų kalbų Europoje šiandien, 

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 1993 m. priimtą 

rekomendaciją Nr. 1201 dėl Europos žmogaus teisių konvencijos papildomo protokolo 

dėl mažumų teisių, 

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. vasario 7 d. rezoliuciją dėl mažumų ES valstybėse narėse 
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apsaugos ir nediskriminavimo1, 

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. rugsėjo 11 d. rezoliuciją dėl Europos kalbų išnykimo 

grėsmės ir kalbų įvairovės Europos Sąjungoje2, 

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento Jungtinės tradicinių mažumų, tautinių bendrijų ir 

kalbų grupės veiklą ir išvadas, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

A.  kadangi tautinėms ar kalbinėms mažumoms priklausančių asmenų pagrindinės teisės 

yra neatskiriama visuotinių, nedalomų ir nepriklausomų žmogaus teisių dalis; kadangi 

tokių teisių apsauga ir skatinimas nepaprastai svarbūs taikai, saugumui, teritorinei ir 

socialinei sanglaudai bei stabilumui, taip pat visų tam tikroje teritorijoje gyvenančių 

asmenų tolerancijos, tarpusavio pagarbos, supratimo ir bendradarbiavimo puoselėjimui; 

B. kadangi ES yra kultūrų, kalbų, religijų, tradicijų ir istorijos mozaika, sudaranti skirtingų 

piliečių bendruomenę, kurią vienija jų bendros pagrindinės vertybės; kadangi šis 

Europos turtingumas nėra savaime suprantamas – jis turi būti saugomas ir 

puoselėjamas; 

C. kadangi apie 8 proc. ES piliečių priklauso tautinėms mažumoms ir apie 10 proc. kalba 

regioninėmis arba mažumų kalbomis; tačiau kadangi yra ne viena regioninė arba 

mažumos kalba, kurios vis dar nepripažįstamos valstybėse narėse, kuriose jomis 

kalbama; 

D. kadangi tautinėms ar kalbinėms mažumoms priklausančių asmenų pagrindinių teisių 

apsauga gali padėti kurti tvarią Europos ateitį ir prisidėti prie orumo, lygybės ir 

nediskriminavimo principų laikymosi užtikrinimo; kadangi tai naudinga ne tik šioms 

mažumoms – ši apsauga ir parama užtikrins stabilumą, ekonominį vystymąsi ir gerovę 

visiems; 

E. kadangi ES sutartyse, kuriose vadovaujamasi tarptautinėje teisėje nustatytu požiūriu, 

nėra apibrėžta mažumos sąvoka, taigi kyla teisinių neaiškumų; be to, kadangi pagal 

tarptautinę teisę imigrantai nėra laikomi tautine ar kalbine mažuma; 

F. kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje tautinės mažumos samprata 

buvo įtvirtinta kaip ES teisės sąvoka; kadangi Chartijos 21 straipsnyje aiškiai 

pabrėžiama, kad diskriminacija draudžiama; 

G. kadangi Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija ir Kalbų chartija yra 

pagrindiniai tarptautinės mažumų apsaugos sistemos laimėjimai ir svarbios tarptautinių 

standartų nustatymo priemonės jų šalims; kadangi susijusių susitarimų poveikį silpnina 

lėtas ratifikavimo procesas, šalių įtraukiamos išlygos ir kontrolės įgaliojimų nebuvimas, 

taigi jų laikymasis tampa priklausomas nuo geros valstybių valios; kadangi šių dviejų 

tarptautinių dokumentų nesilaikymas tampa norma ir dėl sistemingo teismo nutarčių, 

                                                 
1Priimti tekstai, P8_TA(2018)0032. 
2 OL C 93, 2016 3 9, p. 52. 
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sprendimų ir rekomendacijų nevykdymo; 

H. kadangi, rengiant minimaliuosius tautinėms ar kalbinėms mažumoms priklausančių 

asmenų apsaugos standartus, turėtų būti atsižvelgiama į valstybėse narėse, pvz., Italijoje 

(Pietų Tirolyje) ar Vokietijoje (Šlėzvigo-Holšteino žemėje), jau taikomą geriausią 

praktiką; 

I. kadangi tautinėms ar kalbinėms mažumoms priklausančių asmenų teisės užtikrinamos 

tiek daugiašaliais, tiek dvišaliais tarptautiniais susitarimais ir yra įtvirtintos daugelio 

valstybių narių konstitucinėse sistemose, o jų laikymasis yra esminė vertinimo, ar 

paisoma teisinės valstybės principo, prielaida; 

J. kadangi 2000 m. patvirtintas Europos Sąjungos šūkis „Suvienijusi įvairovę“, kuriuo 

pabrėžiama, kad pagarba tautų ir kalbų įvairovei yra viena pamatinių Europos Sąjungos 

vertybių; 

K. kadangi kalba yra neatsiejama tautos tapatybės dalis ir tiesiausia jų kultūros išraiška; 

kadangi pagarba kalbų įvairovei yra pagrindinė ES vertybė, kaip nustatyta, pvz., 

Chartijos 22 straipsnyje ir ES sutarties preambulėje, kurioje pateikiama tokia nuoroda: 

„semdamiesi įkvėpimo iš Europos kultūrinio, religinio ir humanistinio paveldo, iš kurio 

susiformavo visuotinės vertybės, kurias sudaro neliečiamos ir prigimtinės žmogaus 

teisės, taip pat laisvė, demokratija, lygybė ir teisinė valstybė“; 

L. kadangi kalbų įvairovė yra svarbi regiono kultūrinio turto dalis; kadangi mažiausiai 40–

50 mln. žmonių ES kalba viena iš jos regioninių arba mažumų kalbų, kurių daugeliui 

gresia rimtas pavojus; kadangi visoje Europoje pastebimas mažėjantis mažumų kalbų 

vartojimas; kadangi oficialaus statuso neturinčių regioninių arba mažumų kalbų 

išnykimo grėsmė dar didesnė; 

M. kadangi oficialus statusas turėtų būti suteiktas visoms regioninėms ir mažumų kalboms;  

N. kadangi kalbinė ir tautinė tapatybė yra svarbios, viena nuo kitos neatsiejamos vertybės; 

kadangi ne vienos valstybės narės nacionalinėje teisės aktų sistemoje esama didelių 

spragų, susijusių su tautinėmis ar kalbinėmis mažumomis, ir kai kada labai stokojama 

simetrijos; 

O. kadangi Europos kultūros paveldas yra turtingas ir įvairus; kadangi kultūros paveldas 

praturtina atskirų piliečių gyvenimą; kadangi ES sutarties 3 straipsnyje teigiama, jog 

Sąjunga „gerbia turtingą savo kultūros ir kalbų įvairovę bei užtikrina, kad Europos 

kultūros paveldas būtų saugomas ir turtinamas“; kadangi asmenys, priklausantys 

mažumoms, kurios Europoje gyveno šimtmečiais, prisidėjo prie šio turtingo, unikalaus 

ir įvairaus paveldo ir yra neatskiriama Europos dalis; 

P. kadangi tautinių ar kalbinių mažumų pripažinimo ir pagarbos jų pagrindinėms teisėms 

požiūriu padėtis valstybėse narėse labai nevienoda;  

Q. kadangi veiksminga lygybė reiškia, kad tautinėms ar kalbinėms mažumoms užtikrinama 

galimybė naudotis savo pagrindinėmis teisėmis, pvz., teise į tapatybę, kalbos vartojimą 

ir mokslą, kultūrinėmis, pilietinėmis ir kitomis teisėmis, taip pat, kaip jomis naudojasi 
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dauguma; 

R. kadangi tai, kaip valstybėse narėse faktiškai įgyvendinama tautinių ar kalbinių mažumų 

teisių apsauga, dar gali būti stipriai tobulinama; kadangi demokratinių institucijų 

teisėtumas grindžiamas visų visuomenės grupių, įskaitant tautinėms ar kalbinėms 

mažumoms priklausančius asmenis, dalyvavimu ir atstovavimu; 

1. primena, kad pagal galiojančius tarptautinius standartus kiekviena valstybė narė turi 

teisę apibrėžti, kas yra tautinėms ar kalbinėms mažumoms priklausantys asmenys; 

2. primena, jog valstybės narės turi pareigą užtikrinti, kad jų atitinkamos tautinės ar 

kalbinės mažumos turėtų galimybę visapusiškai naudotis savo žmogaus teisėmis; 

3. primena, kad mažumų teisėms ES netaikomas bendras ES standartas ir kad nesama 

bendro supratimo, kas galėtų būti laikomas mažumai priklausančiu asmeniu; pažymi, 

kad mažumos apibrėžtis neįtraukta nei Jungtinių Tautų tautinėms arba etninėms, 

religinėms arba kalbinėms mažumoms priklausančių asmenų teisių deklaraciją, nei į 

Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją; pabrėžia, kad būtina apsaugoti visas 

tautines ar etnines ir kalbines mažumas; rekomenduoja, kad, atsižvelgiant į 

subsidiarumo, proporcingumo ir nediskriminavimo principus, tautinės mažumos 

apibrėžtis būtų grindžiama Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 

rekomendacijoje Nr. 1201 (1993) dėl Europos žmogaus teisių konvencijos papildomo 

protokolo dėl mažumų teisių pateikta apibrėžtimi, t. y. kad tai yra asmenų grupė 

valstybėje ir kad šie asmenys: 

– gyvena tos valstybės teritorijoje ir yra jos piliečiai, 

– palaiko ilgalaikius, tvirtus ir pastovius ryšius su ta valstybe, 

– pasižymi išskirtinėmis etninėmis, kultūrinėmis, religinėmis arba kalbinėmis 

savybėmis, 

– yra pakankamai atstovaujami, nors jų skaičius, atsižvelgiant į tos valstybės arba tos 

valstybės regiono gyventojų skaičių, yra mažesnis, 

– yra suinteresuoti kartu išsaugoti tai, kas sudaro bendrą jų tapatybę, įskaitant savo 

kultūrą, papročius, religiją arba kalbą; 

4. ragina valstybes nares užtikrinti, kad pagal jų teisės sistemas būtų garantuota, kad 

tautinei ar kalbinei mažumai priklausantys asmenys nebūtų diskriminuojami, ir priimti 

bei įgyvendinti tikslines apsaugos priemones; 

5. ragina valstybes nares apsaugoti tautinėms ir kalbinėms mažumoms priklausančių 

asmenų teisę išlaikyti, saugoti ir stiprinti savo tapatybę ir imtis būtinų priemonių 

siekiant skatinti veiksmingą šių mažumų dalyvavimą socialiniame, ekonominiame ir 

kultūriniame gyvenime bei sprendžiant viešuosius reikalus; 

6. ragina valstybes nares ratifikuoti Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją ir 

Kalbų chartiją bei visapusiškai laikytis šiuose dokumentuose nustatytų principų; ragina 
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valstybes nares ir Komisiją susilaikyti nuo šiems principams prieštaraujančių veiksmų; 

pažymi, kad ES ir valstybės narės turi stengtis nepriimti įstatymų ir administracinių 

priemonių, kuriais būtų silpninamos tautinėms ar kalbinėms mažumoms priklausančių 

asmenų teisės arba nuo tokių teisių nukrypstama; 

7. pakartoja, kad čiabuvių tautos, naudodamosi savo teisėmis, neturėtų patirti jokios 

diskriminacijos ir kad joms turėtų būti užtikrinama teisė į orumą bei savo kultūros 

įvairovę, tradicijas, istoriją ir siekius, o visa tai turi būti tinkamai atspindėta švietimo ir 

visuomenės informavimo srityse; ragina valstybes nares, kurios dar nėra ratifikavusios 

Konvencijos dėl čiabuvių tautų ir genčių (TDO konvencija Nr. 169), ją ratifikuoti ir 

sąžiningai įgyvendinti; 

8. pabrėžia, kad būtina gerbti bei skatinti tautinėms ir kalbinėms mažumoms priklausančių 

asmenų teises, įskaitant teisę laisvai reikšti, išsaugoti ir puoselėti savo kultūrinę ar 

kalbinę tapatybę, gerbiant šalies, kurioje jie gyvena, tapatybę, vertybes ir principus; 

ragina valstybes nares skatinti reguliarią šių žmonių kalbų ir kultūros įvairovės 

stebėseną; 

9. ragina valstybes nares toliau remti ir finansuoti patikimų ir tvirtų duomenų apie lygybę 

rinkimą konsultuojantis su mažumų atstovais, kad būtų galima įvertinti nelygybės ir 

diskriminacijos mastą; ragina veiksmingai ES mastu stebėti tautinių ir etninių mažumų 

padėtį; mano, kad ES pagrindinių teisių agentūra (FRA) turėtų vykdyti griežtesnę 

tautinių ir etninių mažumų diskriminacijos valstybėse narėse stebėseną; 

10. pripažįsta, kad svarbų vaidmenį puoselėjant tautinių ir kalbinių mažumų tapatybę ir 

kultūros paveldą atlieka pilietinė visuomenė; ragina Komisiją ir valstybes nares šiuo 

tikslu skatinti pakankamą finansavimą ir paramą; 

11. pabrėžia, kad valstybės narės turėtų puoselėti draugiškus ir tvirtus tarpusavio santykius, 

ir ragina jas palaikyti atvirą ir parama grindžiamą dialogą su kaimyninėmis šalimis, 

ypač pasienio regionuose, kuriuose gali būti kalbama tarpregioninėmis kalbomis ir 

puoselėjama tarpregioninė kultūra; 

12. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti visas taikias tautinių ar kalbinių mažumų 

kultūrų apraiškas; ragina valstybes nares į savo mokyklų mokymo programas įtraukti 

savo atitinkamų tautinių ir etninių mažumų istoriją bei pagal jas skatinti tolerancijos 

kultūrą; ragina valstybes nares užtikrinti, kad tautinėms ar kalbinėms mažumoms 

priklausančių asmenų istorija ir pagrindinės teisės būtų įtrauktos į jų nacionalinių 

švietimo sistemas vietovėse, kuriose šios mažumos faktiškai gyvena; 

Tautinės ir etninės mažumos 

13. pažymi, kad tautinės ir etninės mažumos – tai mažumoms priklausančios asmenų, kurie 

gyvena toje pačioje teritorijoje ir turi bendrą tapatybę, grupės, vienais atvejais 

atsiradusios pasikeitus sienoms, o kitais – ilgą laiką gyvenant teritorijoje, kai joms 

pavyksta išsaugoti savo tapatybę; ragina Komisiją ir valstybes nares apsaugoti tautinių 

ir etninių mažumų kultūrinę ir kalbinę tapatybę bei sudaryti sąlygas tai tapatybei 

puoselėti; atkreipia dėmesį į svarbų vaidmenį, kurį apsaugant tautines ir etnines 

mažumas gali atlikti ES regioninės ir vietos valdžios institucijos, ir mano, kad 



 

AM\1168335LT.docx  PE624.227v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

administracinis reorganizavimas ir teritorinių vienetų perskirstymas neturi joms sukelti 

neigiamų pasekmių; ragina valstybes nares numatyti finansinius išteklius iš centrinio 

biudžeto mažumų teisėms įgyvendinti, kad nebūtų apkrauti vietos biudžetai; 

14. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti vienodas galimybes tautinėms ir etninėms 

mažumoms dalyvauti politiniame ir socialiniame visuomenės gyvenime; ragina 

valstybes nares sukurti rinkimų sistemas ir priimti įstatymus, kuriuos taikant būtų 

lengviau atstovauti tautinėms ir etninėms mažumoms;  

15. ragina Komisiją ir valstybes nares nuosekliai išanalizuoti atitinkamą savo šiuo metu 

vykdomą politiką, siekiant išsiaiškinti stipriąsias puses ir problemas bei užtikrinti, kad 

būtų paisoma tautinių ir etninių mažumų teisių; 

Kultūrinės teisės 

16. pabrėžia, kad kultūros veikla yra nepaprastai svarbi sritis tautinių ir etninių mažumų 

tapatybės išsaugojimo požiūriu ir kad mažumų tradicijų išlaikymas bei meninės vertės 

raiška gimtąja kalba ypač svarbūs norint išsaugoti Europos įvairovę; pažymi, kad 

tautinių ir kalbinių mažumų kultūros paveldo išlaikymas yra bendras ES ir valstybių 

narių interesas; ragina Komisiją ir valstybes nares remti, stiprinti ir skatinti šių mažumų 

kultūrines teises; 

17. primena, kad nepaprastai svarbu suprasti, ką reiškia kultūra, jei šiuo požiūriu norima 

apibrėžti tautinių ir kalbinių mažumų teisių aprėptį; pažymi, kad plačiąja prasme kultūra 

yra tam tikros tautos materialiosios ir nematerialiosios veiklos bei laimėjimų visuma ir 

tai, kas ją skiria nuo kitų; pabrėžia, kad kultūrinės teisės turėtų apimti teisę dalyvauti 

kultūriniame gyvenime, teisę mėgautis kultūra, kalbines teises bei kultūrinio ir 

mokslinio paveldo apsaugą; 

18. ragina Komisiją ir valstybes nares pripažinti tautinių ir etninių mažumų indėlį į 

Sąjungos kultūros paveldą, stiprinti dialogą su mažumų atstovais ir joms priklausančiais 

asmenimis bei apibrėžti ir įgyvendinti suderintą politiką ir veiksmus, kuriais būtų 

siekiama tvariai valdyti jų kultūros išsaugojimą ir puoselėjimą; ragina valstybes nares 

užtikrinti, kad deramu mastu būtų institucionalizuota nacionalinio lygmens praktika, 

siekiant apsaugoti kultūrines teises; 

19. ragina Komisiją ir valstybes nares įtraukti tautines ir etnines mažumas bei joms 

priklausančius asmenis į žinių ir įgūdžių, kurie būtini norint apsaugoti ir tvariai valdyti 

bei plėtoti kultūros paveldą ir kurie turėtų būti perduodami ateities kartoms, 

puoselėjimo veiklą bei remti juos tai darant; ragina Komisiją ir valstybes nares numatyti 

ir nuolat užtikrinti pakankamą kultūros finansavimą – tiek horizontaliuoju, tiek 

vertikaliuoju lygmenimis – mažumoms priklausomiems asmenims, kad būtų užtikrinta 

veiksminga, skaidri ir teisinga parama tautinių ir kalbinių mažumų kultūriniam 

gyvenimui; 

20. atkreipia dėmesį į tai, kad pagrindinį vaidmenį kultūrinių ir kalbinių teisių srityje atlieka 

žiniasklaida; primena, kad galimybė susipažinti su informacija ir turiniu, juos gauti bei 

skelbti kalba, kurią asmuo visapusiškai supranta ir kuria jis kalba, yra lygiateisio ir 

veiksmingo dalyvavimo viešajame ekonominiame, socialiniame ir kultūriniame 



 

AM\1168335LT.docx  PE624.227v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

gyvenime prielaida; šiuo požiūriu pažymi, kad ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 

tautinėms mažumoms priklausančių asmenų, gyvenančių pasienio, kaimo ir atokiuose 

regionuose, poreikiams; reiškia susirūpinimą dėl nepakankamo žiniasklaidos priemonių, 

skelbiančių informaciją arba transliuojančių regioninėmis ar mažumų kalbomis, 

finansavimo; ragina Komisiją ir valstybes nares skirti pakankamą finansavimą 

mažumoms atstovaujančioms organizacijoms ar žiniasklaidos priemonėms, siekiant 

prisidėti prie mažumų kultūrinės tapatybės išsaugojimo ir sudaryti joms galimybę 

dalintis savo nuomonėmis, kalba ir kultūra su daugumą sudarančiomis 

bendruomenėmis; 

21. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad žiniasklaida galėtų veikti 

nepriklausomai, skatinti mažumų kalbų naudojimą žiniasklaidoje ir atsižvelgti į tautines 

ir etnines mažumas išduodant žiniasklaidos paslaugų licencijas, įskaitant televizijos ir 

radijo transliuotojų skyrimą; ragina Komisiją ir valstybes nares skirti deramą 

finansavimą organizacijoms, kurios atstovauja mažumoms, siekiant puoselėti jų 

priklausymo savo atitinkamai mažumos grupei pojūtį ir tapatinimąsi su jomis, bei 

užtikrinti, kad dėmesį į jų tapatybę, kalbą, istoriją ir kultūrą atkreiptų daugumą 

sudarančios bendruomenės; 

22. primena, kad fundamentalų vaidmenį viešinant šį turinį – visų pirma vietos ar regionų 

valdžios institucijų vykdomos demokratinės kontrolės kontekste – atlieka visuomeninė 

žiniasklaida; ragina Komisiją sudaryti teisines ir reglamentavimo sąlygas laisvam 

audiovizualinio turinio pateikimui, perdavimui ir priėmimui užtikrinti regionuose, 

kuriuose gyvena mažumos, kad jos galėtų stebėti turinį ir jo klausytis savo gimtąja 

kalba, o turinys būtų transliuojamas užsienyje netaikant geografinio blokavimo; 

23. ragina valstybes nares susilaikyti nuo politinių ir teisinių veiksmų bei politikos, kuriais 

siekiama nustatyti tokias ribojamąsias priemones, kaip subtitravimo ir (arba) vertimo 

raštu įpareigojimai ir privalomos programų oficialiosiomis kalbomis kvotos; ragina 

Komisiją ir valstybes nares sudaryti galimybes veikti regioninei žiniasklaidai arba 

žiniasklaidai mažumų kalbomis bei remti jų veiklą – taip pat ir naudojantis 

internetinėmis sąsajomis; ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti deramą 

finansavimą ar dotacijas organizacijoms ir žiniasklaidai, kurios atstovauja tautinėms ir 

etninėms mažumoms, atsižvelgiant į jų regioninius ypatumus bei poreikius; 

24. Europos kultūros paveldo metų proga ragina valstybes nares stiprinti ir puoselėti savo 

tautinių ir kalbinių mažumų kultūrą, taip skatinant jų istorijos ir tradicijų sklaidą bei 

užtikrinant, kad joms priklausantys asmenys neliktų izoliuoti; 

Teisė į mokslą 

25. pažymi, kad švietimas atlieka esminį vaidmenį socializacijos ir tapatybės puoselėjimo 

požiūriais bei tebėra pagrindinė mažumų kalbų, kurioms gresia išnykimas, gaivinimo ir 

išsaugojimo priemonė; pažymi, kad kiekvienas tautinei mažumai priklausantis asmuo 

turi teisę į mokslą mažumos kalba; pabrėžia, kad mokymosi gimtąja kalba tęstinumas 

gyvybiškai svarbus kultūrinės ir kalbinės tapatybės išsaugojimui; pažymi, kad, kalbant 

apie mokymąsi mažumos kalba, nėra vieno geriausios praktikos modelio, kuris būtų 

tinkamas visoms tautinėms ir etninėms mažumoms; pažymi, kad ypatingą dėmesį būtina 

skirti asmenims, naudojantiems gestų kalbą; 
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26. primena, jog Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos 

14 straipsnyje rekomenduojama, kad šalys, įgyvendindamos savo švietimo sistemas, 

stengtųsi kaip galima labiau užtikrinti, kad tautinėms mažumoms priklausantys asmenys 

turėtų deramas galimybes mokytis atitinkamos mažumos kalbos arba mokytis ta kalba, 

nepažeidžiant nuostatų dėl mokymosi ar mokymo oficialiąja kalba; 

27. ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinant savo tolesnius veiksmus parengti 

tinkamas priemones, kad būtų skatinamas ir remiamas oficialius kalbų, kuriomis savo 

gyvenamojoje teritorijoje kalba tautinės ir etninės mažumos, vartojimas vietos ar 

regionų lygmenimis, laikantis Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos ir 

Kalbų chartijos principų, kartu užtikrinant, kad regioninių ir mažumų kalbų vartojimo 

apsauga ir skatinimas nedarytų neigiamo poveikio oficialiosioms kalboms ir pareigai jų 

mokytis; 

28. apgailestauja, kad kai kurios valstybės narės dar nėra ratifikavusios Kalbų chartijos, o 

kai kurios iš šią chartiją ratifikavusių valstybių jos vis tiek veiksmingai neįgyvendina; 

yra nusivylęs, kad kai kuriose valstybėse narėse galiojančios teisės arba 

neįgyvendinamos, arba jų visiškai nepaisoma; 

29. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad, vadovaujantis tarptautinėmis 

normomis, tautinėms ir etninėms mažumoms priklausantiems asmenims būtų 

užtikrinamos jų teisės ir sudaromos tinkamos galimybes būti mokomiems mažumos 

kalbos bei mokytis gimtąja kalba tiek valstybinėse, tiek privačiose švietimo įstaigose; 

ragina valstybes nares parengti tinkamą švietimo politiką ir įgyvendinti tą politiką, kuri 

labiausiai atitinka tautinių ir etninių mažumų poreikius – taip pat ir taikant specialias 

švietimo programas arba specialias mokymo programas ir vadovėlius; ragina valstybes 

nares skirti finansavimą mokytojams apmokyti, kad būtų užtikrintas veiksmingas 

mokymas mažumų kalbomis, o rengiant mokymo programas mokykloms, kuriose 

mokoma mažumos kalbos, į oficialiųjų kalbų mokymo metodiką įtraukti geriausią 

užsienio kalbų mokymo praktiką; pabrėžia, kad valstybės narės turėtų skatinti mokymą 

tiek regioninėmis ar mažumų kalbomis, tiek oficialiąja kalba naudojantis tinkamais 

metodais; 

30. ragina valstybes nares užtikrinti, kad asmenys, regionine ar mažumos kalba kalbantys 

kaip gimtąja, turėtų turėti galimybę pakankamai gerai išmokti oficialiąją kalbą, į 

metodinį požiūrį, kuriuo vadovaujantis mokoma valstybės oficialiosios kalbos, 

įtraukiant gerąją užsienio ir antrosios kalbų mokymo praktiką; 

31. pabrėžia, kad mažumoms priklausantys asmenys turėtų mokytis ir gyventojų daugumą 

sudarančios bendruomenės kalbos, istorijos ir kultūros, o gyventojų daugumos 

bendruomenei priklausantys moksleiviai ir plačioji visuomenė turėtų būti supažindinami 

su mažumų istorija ir kultūra, be to, jiems turėtų būti sudaroma galimybė mokytis 

mažumų kalbų; 

32. ragina valstybes nares skatinti rengti vadovėlius, kurie atitiktų regioninėmis arba 

mažumų kalbomis kalbančių asmenų poreikius, arba, jei tai neįmanoma, sudaryti 

palankesnes sąlygas naudoti vadovėlius, tomis kalbomis išleistus kitose šalyse, 

bendradarbiaujant su šalių, kuriose vartojamos atitinkamos kalbos, švietimo 

reguliavimo įstaigomis; 
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33. pabrėžia aukštojo mokslo gimtąja kalba ir specialistų, kurie turėtų konkrečios terminijos 

žinių, rengimo svarbą, ypač regionuose, kuriuose esama daug atitinkama kalba 

kalbančių žmonių; atkreipia ypatingą dėmesį į tai, kad nepaprastai svarbu mažumų 

kalbų mokyti gydytojus; 

34. skatina valstybių narių vyriausybes įtraukti tautinių ir kalbinių mažumų atstovus į 

svarstymus dėl savo švietimo sistemų struktūros; 

35. ragina valstybes nares apibrėžti lengvatines ribas, susijusias su regioninių arba mažumų 

kalbų mokymusi, siekiant užtikrinti lygybę švietimo srityje; ragina Komisiją ir valstybes 

nares skatinti tautinėms ar etninėms mažumoms priklausančių asmenų, gyvenančių 

vietovėse, kuriose šių mažumų atstovų skaičius didelis, įskaitant kaimo vietoves ar 

plačiai išsibarsčiusias gyvenvietes, teisę mokytis mažumos kalba – pirmiausia savo 

gimtąja kalba – jeigu tam yra pakankamas poreikis; ragina Komisiją ir valstybes nares 

užtikrinti, kad įgyvendinant švietimo reformas ir politiką nebūtų ribojama teisė mokytis 

mažumos kalba; 

36. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti integruotos vertikaliojo lygmens paramos 

mažumų ir regioninėms kalboms prieinamumą švietimo sistemose, pirmiausia valstybių 

narių švietimo ministerijose ir Komisijoje sukuriant skyrius, kurie būtų atsakingi už 

mažumų ir regioninių kalbų mokymo įtraukimą į mokyklų mokymo programas; ragina 

valstybes nares skatinti nenutrūkstamą mažumų kalbų mokymą nuo ikimokyklinio 

ugdymo iki aukštojo mokslo įstaigų; 

37. pabrėžia, kad mokytojų apmokymas ir galimybė naudotis geros kokybės vadovėliais bei 

mokymosi medžiaga yra esminės prielaidos kokybiškam moksleivių ugdymui užtikrinti; 

mano, kad mokymo programose, mokymosi medžiagoje ir istorijos vadovėliuose turėtų 

būti nešališkai, teisingai ir informatyviai vaizduojamos tautinių ir kalbinių mažumų 

visuomenės ir kultūros; pažymi, kad plačiai pripažįstama su mokymu mažumų kalbomis 

susijusi problema, kurią būtina spręsti, yra nepakankamas aukštos kokybės mokymo 

medžiagos ir deramai kvalifikuotų mažumų kalbomis kalbančių mokytojų 

prieinamumas; pažymi, kad daugiaaspektis istorijos mokymas turėtų būti visoms 

mokykloms – nesvarbu, ar jos veiktų daugumos, ar mažumos bendruomenėje – 

keliamas reikalavimas; pažymi, kad svarbu plėtoti mokytojams skirtus mokymus, kad 

būtų atliepiami įvairaus lygmens ir įvairaus pobūdžio mokykloms aktualūs mokymo 

poreikiai; 

38. pabrėžia, kad mokymu mažumų kalbomis prisidedama prie daugumos ir mažumos 

tarpusavio supratimo, be to, suartinamos bendruomenės; ragina valstybes nares taikyti 

pozityvias priemones, kad būtų užtikrintas tinkamas kalbinių mažumų atstovavimas 

švietimo srityje, taip pat nacionalinio, regioninio ir savivaldos lygmens viešojo 

administravimo institucijose bei vykdomosiose agentūrose; 

39. ragina Komisiją labiau skatinti programas, kuriomis dėmesys būtų skiriamas keitimuisi 

patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais, susijusiais su švietimu regioninėmis ir 

mažumų kalbomis Europoje; ragina ES ir Komisiją didesnį dėmesį regioninėms ir 

mažumų kalboms skirti naujojoje DFP numatytose naujos kartos programose 

„Erasmus +“, „Kūrybiška Europa“ ir „Europa piliečiams“;  
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40. labai apgailestauja, kad kai kuriose valstybėse narėse mažumoms priklausantys 

moksleiviai ne integruojami į bendrąsias švietimo įstaigas, o mokomi specialiose 

mokyklose argumentuojant tuo, jog jie nepakankamai moka dėstymo kalbą; primena, 

kad švietimas mažumos kalba arba priklausymo konkrečiai mažumai faktas negali būti 

naudojami vaikų segregacijai dėl tapatybės pateisinti; ragina valstybes nares atsisakyti 

tokio pobūdžio segregacijos ir imtis reikiamų priemonių, kad šie moksleiviai galėtų 

lankyti pamokas bendrosiose mokyklose; ragina valstybes nares svarstyti galimybę 

įtraukti temas apie pagrindines tautinių ir kalbinių mažumų teises – visų pirma į 

mokyklų mokymo programas – kaip priemonę kultūros įvairovei ir tolerancijai švietimo 

priemonėmis skatinti; 

Kalbinės teisės 

41. pažymi, kad kalba yra esminis mažumų kultūrinės tapatybės ir žmogaus teisių aspektas; 

pabrėžia būtinybę skatinti teisę vartoti mažumų kalbas tiek privačiai, tiek viešumoje ir 

nediskriminuojant vietovėse, kuriose mažumoms priklauso daug žmonių, užtikrinti, kad 

kalbos galėtų būti perduodamos iš kartos į kartą, ir apsaugoti kalbų įvairovę Sąjungoje; 

ragina Komisiją stiprinti savo planą skatinti regioninių kalbų mokymą ir vartojimą kaip 

potencialų būdą kovoti su diskriminacija dėl kalbos ES ir skatinti kalbų įvairovę; 

primena, kad asmenų, kurie nepriklauso atitinkamoms mažumoms, skatinimas mokytis 

mažumų kalbų gali būti būdas tarpusavio supratimui ir pripažinimui puoselėti; 

42. pabrėžia, jog Parlamentas savo 2013 m. rugsėjo 11 d. rezoliucijoje priminė, kad 

Komisija turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad dėl politikos, įgyvendindamos kai kuriose 

valstybėse narėse ir regionuose, jų teritorijoje vartojamoms kalboms kyla išnykimo 

grėsmė – net jeigu Europos kontekste šioms kalboms negresia joks pavojus; ragina 

Komisiją išanalizuoti administracines ir teisines susijusių kalbų vartojimo kliūtis; 

43. pažymi, kad be 24 oficialiųjų kalbų ES kalbama daugybe kitų kalbų, kurios taip pat yra 

jos kultūros ir kalbinio paveldo dalis ir kuriomis konkrečiuose regionuose arba 

konkrečiose grupėse kalba mažiausiai 40 mln. žmonių; pažymi, kad Europos Sąjungos 

daugiakalbystė tarptautinių organizacijų kontekste yra unikali; pažymi, kad 

daugiakalbystės principas įtvirtintas ES pagrindinių teisių chartijoje, kurioje ES 

įpareigojama gerbti kalbų įvairovę ir remti turtingą Europos kalbinį ir kultūros paveldą 

skatinant kalbų mokymąsi ir kalbų įvairovę; 

44. ragina Komisiją ir valstybes nares leisti ir skatinti praktinį regioninių arba mažumų 

kalbų vartojimą administracinėse institucijose ir viešojo administravimo organizacijose 

laikantis proporcingumo principo, pvz., palaikant ryšius su privačiais asmenimis ir 

organizacijomis bei valdžios institucijomis; ragina valstybes nares teikti informaciją ir 

viešąsias paslaugas šiomis kalbomis – taip pat ir internete – tose vietovėse, kuriose 

gyvena daug tautinėms ir etninėms mažumoms priklausančių asmenų; 

45. ragina valstybes nares skatinti prieigą prie mažumų ir regioninių kalbų finansuojant ir 

remiant vertimo raštu, dubliažo ir subtitravimo veiklą, taip pat kodifikuojant tinkamą 

nediskriminacinę administracinės, komercinės, ekonominės, socialinės, techninės ir 

teisinės sričių terminologiją; 

46. ragina susijusių vietovių regionines ir savivaldybių institucijas užtikrinti regioninių ir 



 

AM\1168335LT.docx  PE624.227v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

mažumų kalbų vartojimą; ragina valstybes nares kaip gairėmis naudotis jau esama 

nacionalinio lygmens gerąja praktika; 

47. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti regioninių ar mažumų kalbų vartojimą vietos 

ir regionų lygmenimis; atsižvelgdamas į šį tikslą, aktyviai skatina regionines ir 

savivaldybių institucijas užtikrinti praktinį susijusių kalbų vartojimą; 

48. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad vietovėse, kuriose yra daug tautinėms 

ar kalbinėms mažumoms priklausančių gyventojų, saugos ir saugumo ženklai bei 

žymos, svarbios privalomos instrukcijos ir piliečiams svarbūs vieši pranešimai – 

nesvarbu, ar jais rūpintųsi valdžios institucijos, ar privatusis sektorius – taip pat vietų 

pavadinimai ir topografinės nuorodos būtų užrašomos teisinga forma ir prieinamos 

konkrečiame regione įprastai vartojamomis kalbomis – taip pat ir ženkluose, kuriais 

žymimas įvažiavimas į miesto zonas ar išvažiavimas iš jų, bei visuose kituose kelio 

ženkluose, kuriuose pateikiama informacija; 

49. pažymi, kad vizualinis regioninių ir mažumų kalbų atstovavimas kelių ženkluose, gatvių 

pavadinimuose, administracinių, viešųjų ir komercinių įstaigų pavadinimuose ir t. t. 

nepaprastai svarbus norint skatinti ir apsaugoti tautinių ir etninių mažumų teises, 

kadangi tai atspindi gyvybiškai svarbų regioninių ir mažumų kalbų vartojimą bei prie jo 

prisideda, skatinant tautinėms ir etninėms mažumoms priklausančius asmenis išsaugoti 

ir puoselėti savo ypatingą kalbinę tapatybę bei kalbines teises, padeda išreikšti savo 

multietninę vietos tapatybę ir stiprinti savo, kaip vietos ar regioninėje bendruomenėje 

gyvenančių grupių narių, atsakomybės jausmą; 

50. ragina valstybes nares susilaikyti nuo teisinės praktikos, pagal kurią trikdoma tautinių ir 

kalbinių mažumų prieiga prie visų profesijų, kuriomis verčiamasi konkrečioje 

valstybėje, arba ją panaikinti; ragina valstybes nares užtikrinti deramą prieigą prie 

teisinių ir teisminių paslaugų; pabrėžia, kad tokių mažumų atstovai turėtų būti aiškiai 

informuojami apie procedūras, kuriomis pagal nacionalinę teisę reikia vadovautis, kai 

pažeidžiamos tokiai mažumai priklausančių asmenų pagrindinės teisės; 

51. ragina valstybes nares pripažinti, kad kiekvienas tautinei mažumai priklausantis asmuo 

turi teisę naudoti savo pavardę (tėvavardį) ir vardus mažumos kalba bei teisę į jų 

oficialų pripažinimą; 

52. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis veiksmų, siekiant pašalinti administracines ir 

finansines kliūtis, dėl kurių galėtų būti trikdoma kalbų įvairovė Europos ir nacionaliniu 

lygmenimis bei tautinėms ir etninėms mažumoms priklausančių asmenų naudojimasis 

kalbinėmis teisėmis ir jų įgyvendinimas; primygtinai ragina valstybes nares nutraukti 

diskriminacinę praktiką kalbų atžvilgiu; 

53. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių agentūrai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei šalims 

kandidatėms, ESBO, EBPO, Europos Tarybai ir Jungtinėms Tautoms. 

Or. en 
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