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Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 3. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 

nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0353/2018 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par minoritātēm paredzētu standartu minimumu 

Eiropas Savienībā 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantu un 3. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. un 22. pantu, 

– ņemot vērā ANO Deklarāciju par to personu tiesībām, kuras pieder pie nacionālām vai 

etniskām, reliģiskām un lingvistiskām minoritātēm, un ANO Deklarāciju par 

pirmiedzīvotāju tautu tiesībām, 

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, ko ANO Ģenerālā asambleja pieņēma 

1948. gadā, 

– ņemot vērā Eiropas Padomes Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu 

aizsardzību un Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodu hartu, 

– ņemot vērā 2014. gadā pieņemto Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Rezolūciju 

Nr. 1985 par nacionālo minoritāšu stāvokli un tiesībām Eiropā, 

– ņemot vērā 2018. gadā pieņemto Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Rezolūciju 

Nr. 2196 par reģionālo un minoritāšu valodu aizsardzību un popularizēšanu Eiropā, 

– ņemot vērā 2017. gadā pieņemto Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību 

kongresa Rezolūciju Nr. 424 par mūsdienu Eiropas reģionālajām un minoritāšu 

valodām, 

– ņemot vērā 1993. gadā pieņemto Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Ieteikumu 

Nr. 1201 par Eiropas Cilvēktiesību konvencijas minoritāšu tiesību papildprotokolu, 

– ņemot vērā 2018. gada 7. februāra rezolūciju par minoritāšu aizsardzību un 
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nediskriminēšanu ES dalībvalstīs1, 

– ņemot vērā 2013. gada 11. septembra rezolūciju par Eiropas apdraudētajām valodām un 

lingvistisko daudzveidību Eiropas Savienībā2, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta Tradicionālo minoritāšu, nacionālo kopienu un valodu 

sadarbības grupas darbības un to rezultātus, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

A. tā kā pie nacionālām vai lingvistiskām minoritātēm piederīgu cilvēku pamattiesības ir 

neatņemama universālo, nedalāmo un neatkarīgo cilvēktiesību daļa; tā kā aizsargāt un 

veicināt šādas tiesības ir būtiski mieram, drošībai, teritoriālajai un sociālajai kohēzijai 

un stabilitātei, kā arī nolūkā sekmēt toleranci, savstarpēju cieņu, izpratni un sadarbību 

starp visiem vienā teritorijā dzīvojošiem cilvēkiem; 

B. tā kā ES ir dažādu kultūru, valodu, reliģiju, tradīciju un vēsturisko notikumu mozaīka 

un veido daudzveidīgu iedzīvotāju kopienu, kurus vieno kopīgas pamatvērtības; tā kā šī 

Eiropas bagātība nav pašsaprotama un būtu jāaizsargā un jālolo; 

C. tā kā aptuveni 8 % no ES iedzīvotājiem ir piederīgi pie kādas nacionālās minoritātes un 

aptuveni 10 % runā reģionālā vai minoritātes valodā; tā kā tomēr vairākas reģionālās vai 

minoritāšu valodas joprojām nav juridiski atzītas no to dalībvalstu puses, kurās tās runā; 

D. tā kā pie nacionālām vai lingvistiskām minoritātēm piederīgu cilvēku pamattiesību 

aizsardzība var palīdzēt gan panākt Eiropai ilgtspējīgu nākotni, gan garantēt cieņas, 

līdztiesības un nediskriminēšanas principu ievērošanu; tā kā ieguvējas nebūs šādas 

minoritātes vien, jo šī aizsardzība un veicināšana nodrošinās stabilitāti, ekonomisko 

attīstību un labklājību visu iedzīvotāju labā; 

E. tā kā ES līgumos, ievērojot starptautisko tiesību pieeju, jēdziens “minoritātes” netiek 

definēts, kas rada juridiskas neskaidrības; tā kā starptautiskās tiesības tomēr neuzskata 

imigrantus par nacionālu vai lingvistisku minoritāti; 

F. tā kā Eiropas Savienības Pamattiesību hartā ietvertais jēdziens “nacionālā minoritāte” ir 

kļuvis par ES tiesību terminu; tā kā Hartas 21. pantā ir skaidri uzsvērts, ka 

diskriminācija ir aizliegta; 

G. tā kā Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību (FCNM) un Valodu 

harta ir ievērojami starptautiskās minoritāšu aizsardzības sistēmas sasniegumi un pusēm 

tie ir svarīgi instrumenti starptautisko standartu noteikšanai; tā kā attiecīgo līgumu 

ietekmi vājina lēnais ratifikācijas process, pušu iesniegtās atrunas un kontroles pilnvaru 

trūkums, kas nozīmē, ka to īstenošana ir atkarīga no pušu labās gribas; tā kā šo abu 

starptautisko instrumentu neievērošana kļūst par parastu praksi arī tādēļ, ka sistemātiski 

netiek īstenoti attiecīgie spriedumi, nolēmumi un ieteikumi; 

H. tā kā, izstrādājot minimālos standartus pie nacionālām vai lingvistiskām minoritātēm 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0032. 
2 OV C 93, 9.3.2016., 52. lpp. 
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piederīgu cilvēku aizsardzībai, būtu jāņem vērā dalībvalstīs, piemēram, Itālijā 

(Dienvidtirolē) vai Vācijā (Šlēsvigā-Holšteinā), jau izmantotā paraugprakse; 

I. tā kā pie nacionālām vai lignvistiskām minoritātēm piederīgu cilvēku tiesības garantē 

gan daudzpusēji, gan divpusēji starptautiski līgumi, tās ir noteiktas daudzu valstu 

konstitucionālajā iekārtā un to ievērošana ir būtisks tiesiskuma novērtēšanas 

nosacījums; 

J. tā kā Eiropas Savienības vadmotīvs kopš 2000. gada ir “Vienoti daudzveidībā”, kas 

uzsver cieņu pret nacionālo un lingvistisko daudzveidību kā vienu no Eiropas 

Savienības dibināšanās pamatvērtībām; 

K. tā kā valodas ir neatņemama tautas identitātes daļa un vistiešākā kultūras izpausme; tā 

kā valodu daudzveidības ievērošana ir viena no ES pamatvērtībām, kā noteikts, 

piemēram, Hartas 22. pantā un LES preambulā, kur minēta iedvesmošanās “no Eiropas 

kultūras, reliģijas un humānisma mantojuma, kas ir bijis pamats tam, ka ir izveidojušās 

cilvēka neaizskaramo un neatsavināmo tiesību, demokrātijas, vienlīdzības, brīvības un 

tiesiskuma kopējas vērtības”; 

L. tā kā valodu daudzveidība ir nozīmīga katra reģiona kultūras bagātības daļa; tā kā 

vismaz 40 līdz 50 miljoni cilvēku ES runā vienā no tās reģionālajām vai minoritāšu 

valodām, no kurām daudzas ir būtiski apdraudētas; tā kā visā Eiropā ir vērojama 

minoritāšu valodu skaita samazināšanās; tā kā reģionālās vai minoritāšu valodas, kurām 

nav oficiāla statusa, ir vēl vairāk pakļautas izzušanas riskam; 

M. tā kā visām reģionālajām un minoritāšu valodām būtu jāpiešķir oficiālās valodas statuss;  

N. tā kā lingvistiskā un nacionālā identitāte ir svarīgas vērtības, kas viena otru neizslēdz; tā 

kā vairāku dalībvalstu tiesību aktu sistēmās attiecībā uz nacionālām vai lingvistiskām 

minoritātēm ir būtiski trūkumi un reizēm tām ir raksturīgs zems simetriskuma līmenis; 

O. tā kā Eiropas kultūras mantojums ir bagātīgs un daudzveidīgs; tā kā kultūras mantojums 

bagātina katra cilvēka dzīvi; tā kā LES 3. pantā ir apstiprināts, ka Savienība “respektē 

savu kultūru un valodu daudzveidību un nodrošina Eiropas kultūras mantojuma 

aizsardzību un sekmēšanu”; tā kā cilvēki, kas pieder pie minoritātēm, kuras jau 

gadsimtiem ir dzīvojušas Eiropā, palielina šo bagātīgo, unikālo un daudzveidīgo 

mantojumu un ir neatņemama Eiropas daļa; 

P. tā kā starp dalībvalstīm ir lielas atšķirības nacionālo vai lingvistisko minoritāšu atzīšanā 

un to pamattiesību ievērošanā;  

Q. tā kā īstena vienlīdzība nozīmē, ka nacionālajām vai lingvistiskajām minoritātēm tiek 

garantētas  iespējas izmantot savas pamattiesības, piemēram, tiesības uz identitāti, 

valodas lietošanu un izglītību, kultūras un pilsonības tiesības utt., vienlīdzīgā līmenī ar 

vairākumu; 

R. tā kā vēl ir būtiski jāuzlabo tas, kā nacionālo vai lingvistisko minoritāšu tiesību 

aizsardzība dalībvalstīs tiek īstenota praksē; tā kā demokrātisko iestāžu leģitimitātes 

pamatā ir visu sabiedrības grupu, tostarp pie nacionālajām vai lingvistiskajām 
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minoritātēm piederīgo cilvēku, dalība un pārstāvība, 

1. atgādina, ka pastāvošie starptautiskie standarti paredz, ka katrai dalībvalstij ir tiesības 

definēt personas, kuras pieder pie nacionālajām vai lingvistiskajām minoritātēm; 

2. atgādina, ka dalībvalstīm ir pienākums garantēt savām attiecīgajām nacionālajām vai 

lingvistiskajām minoritātēm iespēju pilnībā izmantot savas cilvēktiesības; 

3. atgādina, ka ES nav nekādu kopīgu ES minoritāšu tiesību standartu un ka nav kopīgas 

izpratnes par to, kas būtu uzskatāms par piederīgu pie minoritātes; atzīmē, ka nedz ANO 

Deklarācijā par to personu tiesībām, kuras pieder pie nacionālām vai etniskām, 

reliģiskām un lingvistiskām minoritātēm, nedz FCNM minoritātes nav definētas; uzsver 

nepieciešamību aizsargāt visas nacionālās vai etniskās un lingvistiskās minoritātes; 

iesaka jēdziena “nacionālā minoritāte” definīcijas pamatā, ievērojot subsidiaritātes, 

proporcionalitātes un nediskriminēšanas principus, izmantot definīciju, kura noteikta 

Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Ieteikumā Nr. 1201 (1993) par Eiropas 

Cilvēktiesību konvencijas minoritāšu tiesību papildprotokolu, t. i., noteikt, ka nacionālā 

minoritāte ir personu grupa: 

– kas dzīvo konkrētas valsts teritorijā un ir tās pilsoņi, 

– kam ir ilgas, stingras un noturīgas saiknes ar šo valsti, 

– kam ir atšķirīgas etniskās, kulturālās, reliģiskās vai valodiskās īpatnības, 

– kas ir pietiekami reprezentatīva, lai gan skaitliski mazāka nekā pārējā šīs valsts vai 

šīs valsts reģiona populācija, 

– ko motivē vēlme saglabāt visus elementus, kuri veido tās kopīgo identitāti, tostarp 

savu kultūru, tradīcijas, reliģiju vai valodu; 

4. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka to tiesiskās sistēmas garantē, ka pie nacionālām vai 

lingvistiskām minoritātēm piederīgi cilvēki netiek diskriminēti, kā arī pieņemt un 

īstenot mērķorientētus aizsardzības pasākumus; 

5. mudina dalībvalstis sargāt pie nacionālām vai lingvistiskām minoritātēm piederīgo 

cilvēku tiesības saglabāt, aizsargāt un attīstīt savu identitāti, kā arī veikt nepieciešanos 

pasākumus, lai veicinātu šādu minoritāšu īstenu līdzdalību sociālajā, saimnieciskajā un 

kultūras dzīvē un sabiedriskajās norisēs; 

6. aicina dalībvalstis ratificēt FCNM un Valodu hartu un pilnībā ievērot šajos dokumentos 

noteiktos principus; aicina dalībvalstis un Komisiju atturēties no rīcības, kas būtu 

pretrunā šiem principiem; atzīmē, ka ES un dalībvalstīm jāatturas pieņemt tiesību aktus 

un administratīvos pasākumus, kas vājina vai mazina pie nacionālām vai lingvistiskām 

minoritātēm piederošu cilvēku tiesības; 

7. vēlreiz uzsver, ka pirmiedzīvotājiem būtu jāvar izmantot savas tiesības, nesaskaroties ar 

diskrimināciju, un ka viņiem ir tiesības uz cilvēka cieņu un kultūras, tradīciju, vēstures 

un centienu daudzveidību, kas ir pienācīgi jāatspoguļo izglītībā un publiskajā 
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informācijā; mudina dalībvalstis, kuras vēl nav ratificējušas Konvenciju par 

pirmiedzīvotāju un cilšu tautām (SDO konvencija Nr. 169), to ratificēt un godprātīgi 

īstenot; 

8. uzsver, ka ir jāievēro un jāveicina pie nacionālām un lingvistiskām minoritātēm 

piederīgu cilvēku tiesības, tostarp tiesības uz brīvu savas kultūras vai valodas identitātes 

paušanu, saglabāšanu un attīstīšanu, kas darāms, cienot tās valsts identitāti, vērtības un 

principus, kurā viņi dzīvo; mudina dalībvalstis veicināt regulāru šo cilvēku valodu un 

kultūru daudzveidības monitorēšanu; 

9. mudina dalībvalstis arī turpmāk atbalstīt un finansēt ticamu un salīdzināmu datu par 

vienlīdzību vākšanu, apspriežoties ar minoritāšu pārstāvjiem, lai mērītu nevienlīdzību 

un diskrimināciju; aicina ES mērogā efektīvi monitorēt nacionālo un etnisko minoritāšu 

situāciju; uzskata, ka ES Pamattiesību aģentūrai (FRA) būtu jāveic uzlabots nacionālo 

un etnisko minoritāšu diskriminācijas monitorings dalībvalstīs; 

10. atzīst pilsoniskās sabiedrības svarīgo lomu nacionālo un lingvistisko minoritāšu 

identitātes un kultūras mantojuma veicināšanā; mudina Komisiju un dalībvalstis 

veicināt šajā ziņā pietiekama finansējuma un atbalsta piešķiršanu; 

11. uzsver, ka dalībvalstīm būtu jāveicina draudzīgas un stabilas attiecības citai ar citu, un 

mudina tās uzturēt atvērtu un atbalstošu dialogu ar kaimiņvalstīm, īpaši robežreģionos, 

kur varētu būt pārrobežu valodas un kultūra; 

12. mudina Komisiju un dalībvalstis veicināt visus nacionālo vai lingvistisko minoritāšu 

kultūru miermīlīgas manifestācijas veidus; mudina dalībvalstis iekļaut izglītības 

programmās savu attiecīgo nacionālo un etnisko minoritāšu vēsturi un veicināt skolās 

iecietības kultūru; mudina dalībvalstis nodrošināt, ka pie nacionālām vai lingvistiskām 

minoritātēm piederīgu cilvēku vēsture un pamattiesības tiek iekļautas valsts izglītības 

sistēmas saturā, kur šīs minoritātes ir nostiprinājušās; 

Nacionālās un etniskās minoritātes 

13. atzīmē, ka nacionālās un etniskās minoritātes ir pie minoritātēm piederīgu cilvēku 

grupas, kas dzīvo vienā un tajā pašā teritorijā un kam ir kopīga identitāte, dažkārt 

robežu maiņas dēļ, citkārt tāpēc, ka viņi konkrētā teritorijā dzīvojuši ilgu laiku, 

saglabādami savu identitāti; aicina Komisiju un dalībvalstis aizsargāt nacionālo un 

etnisko minoritāšu kulturālo un valodisko identitāti un panākt, ka apstākļi ir labvēlīgi šīs 

identitātes veicināšanai; norāda, ka ES reģionālajām un vietējām pašvaldībām var būt 

svarīga loma nacionālo un etnisko minoritāšu aizsardzībā, un uzskata, ka administratīvā 

reorganizācija un teritoriālā pārdalīšana nedrīkst tās ietekmēt negatīvi; mudina 

dalībvalstis finanšu līdzekļus minoritāšu tiesību īstenošanai piešķirt no centrālā budžeta, 

lai nenoslogotu pašvaldību budžetus; 

14. mudina Komisiju un dalībvalstis garantēt vienlīdzīgas iespējas nacionālajām un 

etniskajām minoritātēm piedalīties politiskajā un sabiedriskajā dzīvē; mudina 

dalībvalstis pieņemt vēlēšanu sistēmas un tiesību aktus, kas veicina nacionālo un 

etnisko minoritāšu pārstāvību;  
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15. mudina Komisiju un dalībvalstis veikt saskaņotu to pastāvošās politikas analīzi, lai 

noskaidrotu, kādas ir tās stiprās puses un kādas ir problēmas, un nodrošinātu nacionālo 

un etnisko minoritāšu tiesību ievērošanu; 

Kultūras tiesības 

16. uzsver, ka kultūras pasākumi ir būtisks nacionālo un etnisko minoritāšu saglabāšanas 

aspekts un ka minoritāšu tradīciju saglabāšana un māksliniecisko vērtību paušana 

dzimtajā valodā ir īpaši svarīga Eiropas daudzveidības saglabāšanā; atzīmē, ka saglabāt 

nacionālo un lingvistisko minoritāšu kultūras mantojumu ir ES un dalībvalstu kopējās 

interesēs; mudina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt, sekmēt un veicināt šādu minoritāšu 

kultūras tiesības; 

17. atgādina, ka nolūkā noteikt nacionālo un lingvistisko minoritāšu kultūras tiesību 

tvērumu ir svarīgi saprast, kas ar jēdzienu “kultūra” ir domāts; atzīmē, ka plašā nozīmē 

kultūra ir kādas tautas materiālo un nemateriālo darbību un sasniegumu kopums un tas, 

kas to atšķir no citām; uzsver, ka kultūras tiesībām būtu jāietver tiesības piedalīties 

kultūras dzīvē, tiesības baudīt kultūru, valodas tiesības un kultūras un zinātnes 

mantojuma aizsardzība; 

18. mudina Komisiju un dalībvalstis atzīt nacionālo un etnisko minoritāšu devumu 

Savienības kultūras mantojumā, nostiprināt dialogu ar minoritāšu pārstāvjiem un pie 

minoritātēm piederīgiem cilvēkiem un apzināt un īstenot koordinētu politiku un 

pasākumus, kuru mērķis ir ilgtspējīgi pārvaldīt to kultūras saglabāšanu un attīstību; 

mudina dalībvalstis garantēt pietiekamu prakses institucionalizācijas pakāpi valsts 

līmenī, lai tādējādi sargātu kultūras tiesības; 

19. mudina Komisiju un dalībvalstis iesaistīt un atbalstīt nacionālās un etniskās minoritātes 

un pie tām piederīgus cilvēkus tādu zināšanu un prasmju sekmēšanā, kas vajadzīgas, lai 

saglabātu, ilgtspējīgi pārvaldītu un attīstītu kultūras mantojumu, un kas būtu jānodod 

nākamajām paaudzēm; mudina Komisiju un dalībvalstis izveidot un uzturēt būtiskus 

kultūras fondus pie minoritātēm piederīgiem cilvēkiem gan horizontālā, gan vertikālā 

līmenī, lai nodrošinātu efektīvu, pārredzamu un taisnīgu atbalstu nacionālo un 

lingvistisko minoritāšu kultūras dzīvei; 

20. uzsver, ka medijiem ir centrāla loma kultūras un valodu tiesību ziņā; atgādina, ka 

iespēja piekļūt, saņemt un publiskot informāciju un saturu valodā, kuru cilvēks pilnīgi 

saprot un kurā viņa var sazināties, ir priekšnoteikums šā cilvēka līdztiesīgai un īstenai 

dalībai sabiedrības saimnieciskajā, sociālajā un kultūras dzīvē; šajā sakarā atzīmē, ka 

īpaša uzmanība jāpievērš tādu pie nacionālajām un etniskajām minoritātēm piederīgu 

cilvēku vajadzībām, kuri dzīvo pierobežas, lauku un attālos apvidos; pauž bažas par 

nepietiekamu finansējumu medijiem, kuri publicē vai pārraida saturu reģionālajās vai 

minoritāšu valodās; mudina Komisiju un dalībvalstis piešķirt pietiekamu finansējumu 

minoritātes pārstāvošajām organizācijām un medijiem, lai palīdzētu saglabāt minoritāšu 

kultūras identitātes un dotu tām iespēju dalīties viedokļos, valodā un kultūrā ar 

iedzīvotāju vairākumu; 

21. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka mediji var darboties neatkarīgi, sekmēt 

minoritāšu valodu izmantošanu medijos un ņemt vērā nacionālās un etniskās minoritātes 
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mediju pakalpojumu licencēšanā, tostarp TV un radio raidorganizāciju licencēšanā; 

aicina Komisiju un dalībvalstis piešķirt pietiekamus līdzekļus minoritāšu pārstāvības 

organizācijām, lai sekmētu to piederības sajūtu pie attiecīgās minoritātes un 

identificēšanos ar to, un vērst pārējo iedzīvotāju uzmanību uz minoritāšu identitātēm, 

valodām, vēsturi un kultūru; 

22. atgādina par sabiedrisko mediju būtisko lomu šāda satura popularizēšanā, jo īpaši 

vietējo vai reģionālo iestāžu demokrātiskās kontroles kontekstā; mudina Komisiju 

izveidot tiesiskos un regulatīvos nosacījumus, kas nodrošinātu audiovizuālā satura brīvu 

darbību, pārraidīšanu un uztveršanu reģionos, kuros dzīvo minoritātes, lai tās varētu 

skatīties un klausīties saturu dzimtajā valodā, kas būtu panākams, saturu pārraidot pāri 

robežām un nepakļaujot ģeobloķēšanai; 

23. mudina dalībvalstis nepieņemt politiskus un tiesiskus pasākumus, kuru mērķis būtu 

noteikt ierobežojumus, piemēram, pienākumu nodrošināt subtitrus un/vai tulkojumu un 

obligātās kvotas attiecībā uz pārraidēm oficiālajās valodās; mudina Komisiju un 

dalībvalstis atļaut un veicināt reģionālo un minoritāšu valodu mediju darbību, arī 

tiešsaistē; aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt pietiekamu finansējumu vai 

dotācijas organizācijām un medijiem, kas pārstāv nacionālās un etniskās minoritātes, 

ņemot vērā to reģionālo specifiku un vajadzības; 

24. Eiropas Kultūras mantojuma gada kontekstā aicina dalībvalstis sekmēt un veicināt savas 

nacionālo un lingvistisko minoritāšu kultūras, tādējādi uzlabojot to vēstures un tradīciju 

izplatīšanu un nodrošinot, ka šīs tautas nepaliek izolētas; 

Tiesības uz izglītību 

25. atzīmē, ka izglītība ir būtiska socializācijā un identitātes attīstībā un joprojām ir 

galvenais instruments, ar ko atdzīvināt un saglabāt apdraudētas minoritāšu valodas; 

uzsver, ka katram pie nacionālas minoritātes piederīgam cilvēkam ir tiesības uz izglītību 

minoritātes valodā; uzsver, ka dzimtajā valodā nodrošinātas izglītības pastāvība ir 

izšķirīgi svarīga kultūras un valodas identitātes saglabāšanā; atzīmē, ka minoritāšu 

valodas izglītības aspektā nav viena paraugprakses modeļa, kas derētu visām 

nacionālajām un etniskajām minoritātēm; atzīmē, ka īpaša uzmanība jāvelta cilvēkiem, 

kuri lieto zīmju valodu; 

26. atgādina, ka Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu 

aizsardzību 14. pantā ieteikts pusēm valsts izglītības sistēmas ietvaros apņemties 

nodrošināt savu iespēju robežās, ka personām, kuras pieder pie nacionālajām 

minoritātēm, ir pienācīgas iespējas apgūt minoritātes valodu vai iegūt izglītību šajā 

valodā tajā teritorijā, nekaitējot oficiālās valodas apguvei vai izglītības iegūšanai šajā 

valodā; 

27. mudina Komisiju un dalībvalstis turpmākā darbībā izveidot piemērotus instrumentus, ar 

ko veicināt un atbalstīt nacionālo un etnisko minoritāšu runāto valodu oficiālu 

izmantošanu vietējā vai reģionālā līmenī teritorijās, kur tās dzīvo, atbilstoši FCNM un 

Valodu hartas principiem, tomēr nodrošinot, ka reģionālo un minoritāšu valodu 

izmantošanas aizsardzība un veicināšana nekaitē oficiālajām valodām un pienākumam 

tās apgūt; 
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28. pauž nožēlu par to, ka dažas dalībvalstis vēl nav ratificējušas Valodu hartu un ka pat 

dažas dalībvalstis, kuras to ir ratificējušas, to neīsteno efektīvi; pauž vilšanos par to, ka 

dažās dalībvalstīs pastāvošās tiesības netiek īstenotas vai tiek klaji pārkāptas; 

29. mudina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka saskaņā ar starptautiskajām normām pie 

nacionālajām minoritātēm piederīgiem cilvēkiem ir garantētas tiesības un nodrošinātas 

pietiekamas iespējas iegūt izglītību minoritātes valodā un mācīties dzimtajā valodā gan 

valsts, gan privātajās izglītības iestādēs; mudina dalībvalstis izstrādāt piemērotu 

izglītības politiku un īstenot tādu politiku, kas vislabāk der nacionālo un etnisko 

minoritāšu vajadzībām, tostarp — izmantojot īpašas izglītības programmas vai īpašas 

mācību programmas un grāmatas; mudina dalībvalstis finansēt skolotāju apmācību, lai 

izglītošana minoritāšu valodās būtu efektīva, un, strādājot ar tādu skolu programmām, 

kurās mācības notiek minoritātes valodā, oficiālo valodu mācību metodikā iestrādāt 

svešvalodu mācību paraugpraksi; uzsver, ka dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka gan 

reģionālā vai minoritātes valoda, gan oficiālā valoda tiek mācīta ar piemērotām 

metodēm; 

30. mudina dalībvalstis nodrošināt, ka cilvēkiem, kuru dzimtā valoda ir reģionāla vai 

minoritātes valoda, ir iespēja apgūt oficiālo valodu pietiekamā līmenī, valsts oficiālās 

valodas mācību metodikā iekļaujot paraugpraksi, kas iegūta no svešvalodas un otrās 

valodas mācību programmām; 

31. uzsver, ka pie minoritātēm piederīgajiem būtu jāapgūst arī vairākuma valoda, vēsture un 

kultūra un ka pie vairākuma piederīgie audzēkņi — un sabiedrība vispār — būtu 

jāiepazīstina ar minoritāšu vēsturi un kultūru, kā arī viņiem būtu jādod iespēja apgūt 

minoritāšu valodas; 

32. mudina dalībvalstis veicināt tādu mācību grāmatu izstrādi, kas atbilstu reģionālo un 

minoritāšu valodās runājošo vajadzībām, vai, ja tas izrādās neiespējami, atvieglot citās 

valstīs šajās valodās publicētu mācību grāmatu izmantošanu, sadarbojoties ar to valstu 

izglītības jomas regulatīvajām iestādēm, kurās lieto attiecīgās valodas; 

33. uzsver, cik svarīga ir dzimtajā valodā iegūta augstākā izglītība, kā arī tādu speciālistu 

sagatavošana, kuriem ir zināšanas par speciālo terminoloģiju, jo īpaši reģionos, kuros ir 

liels skaits attiecīgajā valodā runājošo; uzsver, ka izšķirīgi svarīgi ir minoritāšu valodās 

apmācīt ārstus; 

34. mudina dalībvalstu valdības apspriedēs par izglītības sistēmu organizāciju iesaistīt 

nacionālo un lingvistisko minoritāšu pārstāvjus; 

35. mudina dalībvalstis reģionālo un minoritāšu valodu apmācībā noteikt vēlamus 

sliekšņus, lai nodrošinātu taisnīgu izglītību; mudina Komisiju un dalībvalstis veicināt 

pie nacionālajām minoritātēm piederīgo cilvēku, kas dzīvo teritorijās ar ievērojamu 

minoritāšu īpatsvaru, tostarp laukos vai plaši izkliedētās vietās, tiesības iegūt izglītību 

minoritātes valodā, īpaši dzimtajā valodā, ja ir pietiekams pieprasījums; aicina Komisiju 

un dalībvalstis nodrošināt, ka izglītības reformas un politika neierobežo tiesības iegūt 

izglītību minoritātes valodā; 

36. mudina Komisiju un dalībvalstis veicināt integrēta vertikāla līmeņa atbalsta minoritāšu 
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un reģionālajām valodām pieejamību izglītības sistēmās, jo īpaši — dalībvalstu 

izglītības ministrijās un Komisijā izveidojot nodaļas, kas atbildīgas par minoritāšu un 

reģionālo valodu izglītības iekļaušanu skolu programmās; mudina dalībvalstis veicināt 

pastāvīgas minoritāšu valodu mācīšanās iespējas no pirmsskolas izglītības līdz 

terciārajai izglītībai; 

37. uzsver, ka būtiski kvalitatīvas izglītības priekšnoteikumi ir skolotāju apmācība un labu 

mācību grāmatu un mācību materiālu pieejamība; uzskata, ka mācību programmām, 

mācību materiāliem un vēstures mācību grāmatām būtu godīgi, precīzi un informatīvi 

jāatspoguļo nacionālo un lingvistisko minoritāšu sabiedrība un kultūra; atzīmē, ka 

minoritāšu valodu izglītības jomā plaši apzināta un risināma problēma ir kvalitatīvu 

izglītības materiālu un pienācīgi prasmīgu minoritāšu valodu skolotāju trūkums; atzīmē, 

ka visās skolās gan minoritāšu, gan vairākuma kopienās vēsture būtu jāpasniedz 

daudzdimensionāli; atzīmē, cik svarīgi ir attīstīt skolotāju apmācību, lai panāktu 

atbilstību mācību vajadzībām dažādos līmeņos un dažādās skolās; 

38. uzsver, ka minoritāšu valodu mācīšana sekmē vairākuma un minoritāšu savstarpējo 

sapratni un ciešāk satuvina kopienas; mudina dalībvalstis īstenot pozitīvus pasākumus, 

lai nodrošinātu lingvistisko minoritāšu pienācīgu pārstāvību izglītībā, kā arī valsts 

pārvaldē un nacionālā, reģionālā un pašvaldību līmeņa izpildstruktūrās; 

39. mudina Komisiju vairāk popularizēt programmas, kas vērstas uz pieredzes un 

paraugprakses apmaiņu attiecībā uz izglītību Eiropas reģionālajās un minoritāšu 

valodās; aicina ES un Komisiju lielāku lomu reģionālajām un minoritāšu valodām 

piešķirt nākamajās jaunās daudzgadu finanšu shēmas (DFS) programmās “Erasmus+”, 

“Radošā Eiropa” un “Eiropa pilsoņiem”;  

40. pauž dziļu nožēlu par to, ka dažās dalībvalstīs audzēkņi, kas pieder pie lingvistiskām 

minoritātēm, nav integrēti parastajās izglītības iestādēs, bet mācās īpašās skolās, jo 

nepietiekami labi pārvaldot parastās izglītības valodu; atgādina, ka izglītību minoritātes 

valodā vai piederību pie kādas konkrētas minoritātes nevar izmantot par ieganstu bērnu 

segregācijai uz identitātes pamata; aicina dalībvalstis atturēties no šādas segregācijas un 

veikt pienācīgus pasākumus, lai šādi audzēkņi varētu mācīties parastajās skolās; mudina 

dalībvalstis apsvērt iespēju mācību programmās iekļaut jo īpaši nacionālo un 

lingvistisko minoritāšu pamattiesību priekšmetus kā līdzekli kultūras daudzveidības un 

tolerances veicināšanai izglītības ceļā; 

Valodas tiesības 

41. atzīmē, ka valoda ir būtisks minoritāšu kultūras identitātes un cilvēktiesību aspekts; 

uzsver, ka teritorijās ar ievērojamu minoritāšu īpatsvaru ir jāveicina tiesības izmantot 

minoritātes valodu gan privāti, gan publiski, nesaskaroties ar diskrimināciju, lai 

nodrošinātu iespēju nodot valodu no paaudzes uz paaudzi un aizsargātu Savienības 

valodu daudzveidību; aicina Komisiju stiprināt plānu veicināt reģionālo valodu 

mācīšanu un izmantošanu, jo tas ir viens no līdzekļiem, ar ko varētu novērst valodisko 

diskrimināciju ES un veicināt valodu daudzveidību; atgādina, ka veicināt to, ka 

minoritāšu valodas zina cilvēki, kas nav pie tām piederīgi, ir līdzeklis, kā stiprināt 

savstarpēju sapratni un atzīšanu; 
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42. uzsver, ka 2013. gada 11. septembra rezolūcijā Parlaments atgādināja, ka Komisijai 

būtu jāpievērš uzmanība tam, ka dažas dalībvalstis un reģioni ar savu politiku apdraud 

to robežās lietoto valodu izdzīvošanu, pat ja šīs valodas nav apdraudētas Eiropas līmenī; 

aicina Komisiju izskatīt, kādi administratīvie un likumdošanas šķēršļi šo valodu 

izmantošanai pastāv; 

43. atzīmē, ka līdztekus 24 oficiālajām valodām Eiropas Savienībā ir vēl desmitiem citu 

valodu, kuras tāpat ir ES kultūras un valodu mantojuma daļa un kuru lietotāju skaits 

konkrētos reģionos vai konkrētās grupās sasniedz vismaz 40 miljonus; atzīmē, ka 

Eiropas Savienības daudzvalodība starptautisko organizāciju līmenī ir unikāla īpatnība; 

atzīmē, ka daudzvalodības princips ir noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, 

kas uzliek ES pienākumu respektēt valodu daudzveidību un atbalstīt bagātīgo Eiropas 

valodu un kultūras mantojumu, veicinot valodu mācīšanos un valodu daudzveidību; 

44. mudina Komisiju un dalībvalstis administratīvo iestāžu un publisko pakalpojumu 

organizāciju kontekstā atbilstoši proporcionalitātes principam atļaut un veicināt 

reģionālo un minoritāšu valodu praktisko izmantošanu, piemēram, privātpersonu un 

organizāciju attiecībās ar publiskajām iestādēm; mudina dalībvalstis teritorijās ar 

ievērojamu nacionālo vai etnisko minoritāšu īpatsvaru informāciju par publiskajiem 

pakalpojumiem darīt pieejamu minētajās valodās, arī internetā; 

45. mudina dalībvalstis veicināt iespējas izmantot minoritāšu un reģionālās valodas, 

finansējot un atbalstot tulkošanu, dublēšanu un subtitrēšanu un kodificējot piemērotu un 

nediskriminējošu terminoloģiju administratīvos, komerciālos, ekonomiskos, sociālos, 

tehniskos un juridiskos reģistros; 

46. mudina reģionālās un vietējās pašvaldības nodrošināt iespēju attiecīgajās teritorijās 

izmantot reģionālās un minoritāšu valodas; mudina dalībvalstis par vadlīnijām izmantot 

valsts līmenī jau pastāvošu labo praksi; 

47. mudina Komisiju un dalībvalstis veicināt reģionālo un minoritāšu valodu izmantošanu 

vietējā un reģionālā līmenī; ņemot vērā šo mērķi, aktīvi mudina reģionālo un vietējo 

pašvaldību iestādes nodrošināt šādu valodu lietošanu praksē; 

48. aicina dalībvalstis un Komisiju nodrošināt, ka teritorijās ar ievērojamu nacionālo vai 

lingvistisko minoritāšu īpatsvaru drošības un drošuma marķējums, svarīgi obligāti 

norādījumi un publiski paziņojumi, kas ir būtiski iedzīvotājiem, neatkarīgi no tā, vai tos 

sniedz valsts iestādes vai privātais sektors, kā arī vietu nosaukumi un topogrāfiskie 

apzīmējumi ir rakstīti pareizi un pieejami valodās, kuras attiecīgajā reģionā ir tipiskas, 

tostarp uz zīmēm par iebraukšanu pilsētā vai izbraukšanu no tās un uz citām 

informatīvām ceļa zīmēm; 

49. atzīmē, ka reģionālo un minoritāšu valodu vizuāls attēlojums — ceļa zīmes, ielu 

nosaukumi, administratīvu, publisku un komerciālu iestāžu nosaukumi utt. — ir būtiski 

svarīgs, lai veicinātu un aizsargātu nacionālo un etnisko minoritāšu tiesības, jo tas 

atspoguļo un bagātina reģionālo un minoritāšu valodu izšķirīgi svarīgo lietojumu, 

mudinot pie nacionālajām un etniskajām minoritātēm piederīgos cilvēkus izmantot, 

saglabāt un attīstīt savu īpašo valodisko identitāti un valodas tiesības, paust savu 

multietnisko vietējo identitāti un kā vietējā vai reģionālā kopienā dzīvojošiem grupas 
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locekļiem stiprināt patstāvības izjūtu; 

50. aicina dalībvalstis atturēties no tiesiskās prakses, kas liedz nacionālām un lingvistiskām 

minoritātēm piekļuvi pilnam attiecīgajā dalībvalstī praktizēto profesiju spektram, vai 

atcelt šādu praksi; aicina dalībvalstis garantēt pienācīgu piekļuvi juridiskajiem un tiesu 

sistēmas pakalpojumiem; uzsver, ka šādu minoritāšu pārstāvji būtu skaidri jāinformē par 

valsts tiesību aktos paredzētajām procedūrām, kas ir jāievēro gadījumos, kad tiek 

pārkāptas pie minoritātēm piederīgu cilvēku pamattiesības; 

51. aicina dalībvalstis atzīt, ka ikvienam pie nacionālas minoritātes piederīgam cilvēkam ir 

tiesības lietot savu uzvārdu (dzimtas vārdu) un vārdus minoritātes valodā, kā arī tiesības 

uz to oficiālu atzīšanu; 

52. mudina Komisiju un dalībvalstis rīkoties, lai likvidētu administratīvos un finansiālos 

šķēršļus, kas var slāpēt valodu daudzveidību Eiropas un valstu līmenī un vājināt pie 

nacionālajām un etniskajām minoritātēm piederīgu cilvēku valodas tiesību izmantošanu 

un īstenošanu; mudina dalībvalstis izbeigt valodiski diskriminējošu praksi; 

53. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības 

Pamattiesību aģentūrai, dalībvalstu un kandidātvalstu valdībām un parlamentiem, 

EDSO, ESAO, Eiropas Padomei un Apvienoto Nāciju Organizācijai. 

Or. en 


