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Mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 170(3)tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-

mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A8-0353/2018 

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar standards minimi għall-minoranzi fl-UE 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2 u 3(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), 

– wara li kkunsidra l-Artikoli  21 u 22 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 

Ewropea, 

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni dwar id-Drittijiet tal-Persuni li jagħmlu parti minn 

Minoranzi Nazzjonali, Etniċi, Reliġjużi u Lingwistiċi u d-Dikjarazzjoni tan-NU dwar 

id-Drittijiet tal-Popli Indiġeni, 

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, adottata mill-

Assemblea Ġenerali tan-NU fl-1948, 

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Qafas għall-Ħarsien tal-Minoranzi Nazzjonali u l-Karta 

Ewropea għal-Lingwi Reġjonali jew Minoritarji tal-Kunsill tal-Ewropa, 

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 1985 tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-

Ewropa, adottata fl-2014 dwar is-sitwazzjoni u d-drittijiet tal-minoranzi nazzjonali fl-

Ewropa, 

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 2196 tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-

Ewropa, adottata fl-2018 dwar il-ħarsien u l-promozzjoni tal-lingwi reġjonali u 

minoritarji fl-Ewropa, 

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 424 tal-Kungress tal-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali 

tal-Kunsill tal-Ewropa, adottata fl-2017 dwar il-lingwi reġjonali u minoritarji fl-Ewropa 

llum il-ġurnata, 

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni 1201 tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-

Ewropa, adottata fl-1993 dwar protokoll addizzjonali dwar id-drittijiet tal-minoranzi 

għall-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, 
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– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Frar 2018 dwar il-protezzjoni u n-

nondiskriminazzjoni fir-rigward tal-minoranzi fl-Istati Membri tal-UE1, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Settembru 2013 dwar il-lingwi Ewropej 

fil-periklu ta' estinzjoni u d-diversità lingwistika fl-Unjoni Ewropea2, 

– wara li kkunsidra l-attivitajiet u l-konstatazzjonijiet tal-Intergrupp għall-Minoranzi 

Tradizzjonali, il-Komunitajiet Nazzjonali u l-Lingwi tal-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

A. billi d-drittijiet fundamentali tal-persuni li jagħmlu parti minn minoranzi nazzjonali u 

lingwistiċi huma parti integrali mid-drittijiet tal-bniedem, li huma universali, 

indiviżibbli u indipendenti; billi l-protezzjoni u l-promozzjoni ta' tali drittijiet huma 

essenzjali għall-paċi, is-sigurtà, il-koeżjoni territorjali u soċjali u l-istabbiltà u għall-

promozzjoni tat-tolleranza, tar-rispett reċiproku, tal-fehim u tal-kooperazzjoni fost il-

persuni kollha li jgħixu f'territorju partikolari; 

B. billi l-UE hija mużajk ta' kulturi, lingwi, reliġjonijiet, tradizzjonijiet u storja, li 

jifformaw komunità ta' ċittadini diversi magħqudin flimkien bil-valuri ewlenin komuni 

tagħhom; billi din ir-rikkezza tal-Ewropa mhijiex fatt skontat u jenħtieġ li tiġi protetta u 

mrawma; 

C. billi madwar 8 % taċ-ċittadini tal-UE jappartjeni għal minoranza nazzjonali u madwar 

10 % jitkellem lingwa reġjonali jew minoritarja; billi, madankollu, diversi lingwi 

reġjonali jew minoritarji għadhom ma jgawdu mill-ebda rikonoxximent legali mill-Istati 

Membri fejn huma mitkellma; 

D. billi l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali ta' persuni li jagħmlu parti minn minoranzi 

nazzjonali u lingwistiċi tista' tgħin sabiex nibnu futur sostenibbli għall-Ewropa u 

tikkontribwixxi sabiex tiggarantixxi r-rispett għall-prinċipji ta' dinjità, tal-ugwaljanza u 

tan-nondiskriminazzjoni; billi l-benefiċċji mhumiex limitati għal tali minoranzi peress li 

din l-protezzjoni u l-promozzjoni ser iġibu l-istabbiltà, l-iżvilupp ekonomiku u l-

prosperità għal kulħadd; 

E. billi t-Trattati tal-UE, b'mod simili għall-approċċ tal-liġi internazzjonali, ma jiddefinux 

it-terminu "minoranzi" u dan jagħti lok għal ambigwità legali; billi, madankollu, id-dritt 

internazzjonali ma jqisx l-immigranti bħala minoranza nazzjonali jew lingwistika; 

F. billi l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea għamlet il-kunċett tal-

"minoranzi nazzjonali" terminu tad-dritt tal-Unjoni; billi l-Artikolu 21 tal-Karta 

jissottolinja b'mod espliċitu li d-diskriminazzjoni hija pprojbita; 

G. billi l-Konvenzjoni Qafas għall-Ħarsien tal-Minoranzi Nazzjonali (FCNM) u l-Karta tal-

Lingwi huma kisbiet ewlenin tas-sistema għall-protezzjoni internazzjonali tal-minoranzi 

u għodod internazzjonali importanti għall-iffissar tal-istandards għall-Istati Kontraenti; 

                                                 
1 Testi adottati, P8_TA(2018)0032. 
2 ĠU C 93, 9.3.2016, p. 52. 
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billi l-effett tal-ftehimiet ikkonċernati ddgħajjef minn proċess twil ta' ratifika, mir-

riżervi magħmula mill-Partijiet u minn nuqqas ta' setgħat ta' skrutinju, li jagħmilhom 

dipendenti fuq ir-rieda tajba tal-istati; billi n-nuqqas sistematiku ta' implimentazzjoni 

tas-sentenzi, tad-deċiżjonijiet u tar-rakkomandazzjonijiet iwassal ukoll għal 

normalizzazzjoni tan-nuqqas ta' konformità maż-żewġ strumenti internazzjonali; 

H. billi l-aħjar prattiki li diġà jintużaw fl-Istati Membri għandhom jiġu kkunsidrati fl-

iżvilupp ta' standards minimi ħall-protezzjoni tad-drittijiet ta' persuni li jagħmlu parti 

minn minoranzi nazzjonali jew lingwistiċi, bħal fl-Italja (Südtirol) jew il-Ġermanja 

(Schleswig-Holstein); 

I. billi d-drittijiet tal-persuni li jagħmlu parti minn minoranzi nazzjonali jew lingwistiċi 

huma ggarantiti minn ftehimiet internazzjonali kemm multilaterali kif ukoll bilaterali u 

huma mnaqqxa fis-sistemi kostituzzjonali ta' ħafna Stati Membri, u r-rispett għalihom 

huwa prerekwiżit importanti għall-valutazzjoni tal-istat tad-dritt; 

J. billi l-motto tal-UE huwa "Magħquda fid-diversità", kif adottat fis-sena 2000 u 

jissottolinja r-rispett għad-diversità nazzjonali u lingwistika bħala wieħed mill-valuri li 

fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea; 

K. billi l-lingwi huma parti integrali mill-identità ta' poplu u l-aktar espressjoni diretta tal-

kultura tiegħu; billi r-rispett għad-diversità lingwistika huwa valur fundamentali tal-UE, 

kif stabbilit, pereżempju, fl-Artikolu 22 tal-Karta u fil-preambolu tat-TUE, li jgħid li 

"Ispirati mill-wirt kulturali, reliġjuż u umanista tal-Ewropa, li minnu żviluppaw il-valuri 

universali tad-drittijiet invjolabbli u inaljenabbli tal-bniedem, kif ukoll il-libertà, id-

demokrazija, l-ugwaljanza, u l-istat tad-dritt"; 

L. billi d-diversità lingwistika hija parti importanti mill-ġid kulturali ta' reġjun; billi bejn 

40 sa 50 miljun persuna fl-UE jitkellmu waħda mil-lingwi reġjonali jew minoritarji 

tagħha, li ħafna minnhom jinsabu f'riskju serju; billi t-tnaqqis tal-lingwi minoritarji 

huwa perċettibbli madwar l-Ewropa; billi l-lingwi reġjonali jew minoritarji li 

m'għandhomx status uffiċjali huma saħansitra aktar esposti għar-riskju ta' estinzjoni; 

M. billi dawn il-lingwi reġjonali u minoritarji kollha għandhom jingħataw status uffiċjali;  

N. billi l-identitajiet lingwistiċi u nazzjonali huma valuri importanti, u waħda ma teskludix 

lill-ieħor; billi s-sistemi leġiżlattivi nazzjonali ta' diversi Stati Membri fihom lakuni 

importanti fir-rigward tal-minoranzi nazzjonali jew lingwistiċi u xi drabi 

jirrappreżentaw livell baxx ta' armonizzazzjoni u simetrija; 

O. billi l-wirt kulturali tal-Ewropa huwa għani u varjat ħafna; billi l-wirt kulturali 

jarrikkixxi l-ħajja individwali taċ-ċittadini; billi l-Artikolu 3 TUE jgħid li l-Unjoni 

"għandha tirrispetta r-rikkezza tad-diversità kulturali u lingwistika tagħha u għandha 

tassigura li jitħares u jkun żviluppat il-wirt kulturali Ewropew"; billi l-persuni li 

jagħmlu parti minn minoranzi li ilhom jgħixu fl-Ewropa għal sekli sħaħ jikkontribwixxu 

għal dan il-wirt għani, uniku u varjat ħafna, u huma parti integrali mill-Ewropa; 

P. billi hemm ħafna diskrepanzi fost l-Istati Membri fir-rigward tar-rikonoxximent ta' 

minoranzi nazzjonali jew ligwistiċi u r-rispett tad-drittijiet fundamentali tagħhom;  
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Q. billi ugwaljanza effettiva tfisser l-iżgurar li l-minoranzi nazzjonali u lingwistċi jiġu 

ggarantiti t-tgawdija tad-drittijiet fundamentali tagħhom, bħad-dritt għall-identità, l-użu 

tal-lingwa u l-edukazzjoni u d-drittijiet kulturali u ta' ċittadinanza, eċċ, fuq l-istess livell 

tal-maġġoranza; 

R. billi hemm ħafna lok biex jittejjeb il-mod li bih tingħata l-protezzjoni tad-drittijiet tal-

minoranzi nazzjonali jew lingwistiċi fl-Istati Membri; billi l-leġittimità tal-

istituzzjonijiet demokratiċi hija bbażata fuq il-parteċipazzjoni u r-rappreżentanza tal-

gruppi kollha fis-soċjetà, inklużi l-persuni li jagħmlu parti minn minoranzi nazzjonali 

jew lingwistiċi; 

1. Ifakkar li fl-istandards internazzjonali eżistenti, kull Stat Membru għandu d-dritt li 

jiddefinixxi l-persuni li jagħmlu parti minn minoranzi nazzjonali jew lingwistiċi; 

2. Ifakkar li l-Istati Membri għandhom obbligu li jiggarantixxu lill-minoranzi nazzjonali 

jew lingwistiċi rispettivi tagħhom it-tgawdija sħiħa tad-drittijiet tal-bniedem tagħhom; 

3. Ifakkar li ma hemm l-ebda standard komuni tal-UE għad-drittijiet tal-minoranzi fl-UE u 

lanqas fehim komuni ta' min jista' jitqies bħala persuna li tagħmel parti minn minoranza; 

jinnota li m'hemm l-ebda definizzjoni ta' minoranzi fid-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet 

Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni li jagħmlu parti minn Minoranzi Nazzjonali, Etniċi, 

Reliġjużi u Lingwistiċi, u lanqas fil-FCNM; jissottolina l-ħtieġa li jiġu protetti l-

minoranzi nazzjonali jew etniċi u lingwistiċi kollha; jirrakkomanda li, fir-rigward tal-

prinċipji ta' sussidjarjetà, proporzjonalità u nondiskriminazzjoni, definizzjoni ta' 

"minoranza nazzjonali" għandha tkun ibbażata fuq id-definizzjoni stipulata fir-

Rakkomandazzjoni 1201 tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa (1993) għal 

protokoll addizzjonali dwar id-drittijiet tal-minoranzi għall-Konvenzjoni Ewropea dwar 

id-Drittijiet tal-Bniedem, jiġifieri grupp ta' persuni fi Stat li: 

– jirrisjedu fit-territorju ta' dak l-Istat u jkunu ċittadini tiegħu; 

– iżommu rabtiet fit-tul, sodi u dejjiema ma' dak l-Istat; 

– juru karatteristiċi etniċi, kulturali, reliġjużi jew lingwistiċi distintivi; 

– ikunu rappreżentattivi biżżejjed, għalkemm iżgħar fin-numru mill-bqija tal-

popolazzjoni ta' dak l-Istat jew ta' reġjun ta' dak l-Istat; 

– ikunu motivati minn tħassib li jippreżervaw flimkien dak li jikkostitwixxi l-identità 

komuni tagħhom, inkluż il-kultura tagħhom, it-tradizzjonijiet tagħhom, ir-reliġjon 

tagħhom jew il-lingwa tagħhom; 

4. Jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw li s-sistemi legali tagħhom jiggarantixxu li l-

persuni li jagħmlu parti minn minoranzi nazzjonali jew lingwistiċi ma jiġux 

diskriminati, u biex jieħdu u jimplimentaw miżuri ta' protezzjoni mmirati; 

5. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jissalvagwardjaw id-dritt ta' persuni li jagħmlu parti 

minn minoranzi nazzjonali jew lingwistiċi li jippreservaw, jipproteġu u jiżviluppaw l-

identità tagħhom, u biex jieħdu l-passi meħtieġa ħalli tiġi promossa l-parteċipazzjoni 
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effettiva ta' tali minoranzi fil-ħajja soċjali, ekonomika u kulturali u fl-affarijiet pubbliċi; 

6. Jistieden lill-Istati Membri jaderixxu għall-FCNM u għall-Karta tal-Lingwi u 

jirrispettaw il-prinċipji stipulati f'dawn id-dokumenti; jistieden lill-Istati Membri u lill-

Kummissjoni biex jibqgħu lura minn atti li jmorru kontra l-prinċipji stipulati f'dawn il-

prinċipji; Jenfasizza li l-UE u l-Istati Membri għandhom joqgħodu lura milli jadottaw 

liġijiet u miżuri amministrattivi li jdgħajfu d-drittijiet ta' persuni li jagħmlu parti minn 

minoranzi nazzjonali jew lingwistiċi jew li jipprevdu derogi minn dawn id-drittijiet; 

7. Jafferma mill-ġdid li l-persuni indiġeni, fl-eżerċitar tad-drittijiet tagħhom, għandhom 

ikunu ħielsa minn diskriminazzjoni ta' kwalunkwe tip u jkollhom id-dritt għad-dinjità u 

għad-diversità tal-kultura, tat-tradizzjonijiet, tal-istorja u tal-aspirazzjoni tagħhom, li 

għandhom jiġu riflessi kif xieraq fl-edukazzjoni u l-informazzjoni pubblika; iħeġġeġ lil 

dawk l-Istati Membri li għadhom m'għamlux dan, biex jirratifikaw il-Konvenzjoni dwar 

il-Popli Indiġeni u Tribali f'Pajjiżi Indipendenti (Konvenzjoni ILO Nru 169) u 

jimplimentawha in bona fede; 

8. Jenfasizza li huwa meħtieġ ir-rispett u l-promozzjoni tad-drittijiet ta' persuni li jagħmlu 

parti minn minoranzi nazzjonali u lingwistiċi, inkluż id-dritt li jesprimu liberament, 

jippreservaw u jiżviluppaw l-identità kulturali jew lingwistika tagħhom, f'konformità 

mal-identità, il-valuri u l-prinċipji tal-pajjiż fejn jgħixu; iħeġġeġ lill-Istati Membri 

jippromwovu monitoraġġ regolari tad-diversità lingwistika u kulturali ta' dawn il-

persuni; 

9. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jkomplu jappoġġaw u jiffinanzjaw il-ġbir ta' data affidabbli u 

konkreta fil-qasam l-ugwaljanza, b'konsultazzjoni ma' rappreżentanti tal-minoranzi bil-

għan li jitkejlu l-inugwaljanzi u d-diskriminazzjoni; jitlob monitoraġġ effikaċi, fuq skala 

tal-UE, tas-sitwazzjoni tal-minoranzi nazzjonali u etniċi; iqis li l-FRA għandha 

timmonitorja iżjed id-diskriminazzjoni fil-konfront tal-minoranzi nazzjonali u etniċi fl-

Istati Membri; 

10. Jirrikonoxxi r-rwol importanti tas-soċjetà ċivili fil-promozzjoni tal-identità u l-wirt 

kulturali tal-minoranzi nazzjonali u lingwistiċi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri jippromwovu finanzjament u appoġġ suffiċjenti f'dan ir-rigward; 

11. Jenfasizza li l-Istati Membri għandhom jippromwovu relazzjonijiet ta' ħbiberija u 

stabbli bejniethom, u jħeġġiġhom iżommu djalogu miftuħ u ta' appoġġ mal-pajjiżi 

ġirien, speċjalment fir-reġjuni tal-fruntiera fejn lingwi u kulturi transfruntiera jistgħu 

jkunu preżenti; 

12. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu l-forom paċifiċi kollha ta' 

manifestazzjoni ta' kulturi ta' minoranza nazzjonali jew lingwistika; iħeġġeġ lill-Istati 

Membri jinkludu l-istorja tal-minoranzi nazzjonali u etniċi rispettivi tagħhom u 

jippromwovu kultura ta' tolleranza fl-iskejjel tagħhom bħala parti mill-kurrikuli 

tagħhom; iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw li l-istorja u d-drittijiet fundamentali tal-

persuni li jagħmlu parti minn minoranzi nazzjonali jew lingwistiċi jiġu integrati bħala 

komponenti tas-sistema ta' edukazzjoni nazzjonali tagħhom fejn tali minoranzi 

attwalment huma stabbili; 
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Minoranzi nazzjonali u etniċi 

13. Jinnota li l-minoranzi nazzjonali u etniċi huma gruppi ta' persuni li jagħmlu parti minn 

minoranzi li ilhom jgħixu fl-istess territorju u jikkondividu identità komuni, f'xi każijiet 

b'riżultat ta' tibdil tal-fruntieri, u f'oħrajn minħabba li jgħixu f'żona għal żmien twil, fejn 

huma rnexxielhom jippreservaw l-identità tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri biex jipproteġu l-identità kulturali u lingwistika ta' minoranzi nazzjonali u 

etniċi, u biex joħolqu kundizzjonijiet għall-promozzjoni ta' dik l-identità; jenfasizza r-

rwol importanti li l-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-UE jista' jkollhom fil-protezzjoni 

tal-minoranzi nazzjonali u etniċi, u jqis li r-riorganizzazzjoni amministrattiva u r-

riorganizzazzjoni territorjali m'għandhomx ikollhom konsegwenzi negattivi għalihom; 

iħeġġeġ lill-Istati Membri jipprovdu riżorsi finanzjarji għall-implimentazzjoni tad-

drittijiet tal-minoranzi mill-baġit ċentrali, sabiex ma jinħoloqx piż fuq il-baġits lokali; 

14. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiggarantixxu opportunitajiet ugwali 

għall-minoranzi nazzjonali u etniċi sabiex jieħdu sehem fil-ħajja politika u soċjali ; 

iħeġġeġ lill-Istati Membri jadottaw sistemi elettorali u liġijiet li jiffaċilitaw ir-

rappreżentanza tal-minoranzi nazzjonali u etniċi;  

15. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħmlu analiżi koerenti tal-politiki 

rispettivi tagħhom li huma fis-seħħ dwar il-minoranzi sabiex jikkjarifikaw il-punti 

pożittivi u l-isfidi u jiżguraw il-konformità mad-drittijiet tal-minoranzi nazzjonali u 

etniċi; 

Drittijiet kulturali 

16. Jenfasizza li l-attivitajiet kulturali huma oqsma essenzjali għall-preservazzjoni tal-

identità tal-minoranzi nazzjonali u etniċi, u li l-preservazzjoni tat-tradizzjonijiet tal-

minoranzi u l-espressjoni tal-valuri artistiċi fil-lingwa materna huma partikolarment 

importanti għall-preservazzjoni tad-diversità Ewropea; jinnota li ż-żamma tal-

patrimonju kulturali tal-minoranzi nazzjonali u lingwistiċi tikkostitwixxi interess 

komuni tal-UE u tal-Istati Membri; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 

jappoġġaw, isaħħu u jippromwovu d-drittijiet kulturali ta' tali minoranzi; 

17. Ifakkar li huwa essenzjali li jinftiehem xi tfisser "kultura" sabiex tiġi ddefinita l-portata 

tad-drittijiet tal-minoranzi nazzjonali u lingwistiċi f'dan ir-rigward; jinnota li l-kultura, 

f'sens wiesa', hija ekwivalenti għall-ġabra sħiħa ta' attivitajiet u kisbiet materjali u mhux 

materjali ta' poplu partikolari u ta' dak li jiddistingwih minn oħrajn; jenfasizza li d-

drittijiet kulturali għandhom jinkludu d-dritt li wieħed jipparteċipa fil-ħajja kulturali, id-

dritt li jgawdi l-kultura, id-drittijiet lingwistiċi, u l-protezzjoni tal-wirt kulturali u 

xjentifiku; 

18. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jirrikonoxxu l-kontribut tal-minoranzi 

nazzjonali u etniċi għall-wirt kulturali tal-Unjoni, sabiex jissaħħaħ id-djalogu mar-

rappreżentanti tal-minoranzi u mal-persuni li jagħmlu parti minnhom u sabiex 

jidentifikaw u jimplimentaw politiki u azzjonijiet koordinati għall-ġestjoni sostenibbli 

tal-preservazzjoni u l-iżvilupp tal-kultura tagħhom; iħeġġeġ lill-Istati Membri 

jiggarantixxu livell xieraq ta' istituzzjonalizzazzjoni tal-prattiki fil-livell nazzjonali biex 

jipproteġu d-drittijiet kulturali; 
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19. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinvolvu u jappoġġaw lill-minoranzi 

nazzjonali u etniċi u lill-persuni li jagħmlu parti minnhom fit-trawwim ta' għarfien u ta' 

ħiliet li huma meħtieġa sabiex jissalvagwardjaw u jimmaniġġjaw u jiżviluppaw b'mod 

sostenibbli l-wirt kulturali li għandu jiġi mgħoddi lill-ġenerazzjonijiet futuri; Iħeġġeġ 

lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistabbilixxu u jżommu fondi kulturali sostanzjali 

għall-persuni li jagħmlu parti minn minoranzi, kemm fil-livelli orizzontali kif ukoll 

vertikali sabiex jiġi żgurat appoġġ effettiv, trasparenti u ekwu għall-ħajja kulturali tal-

minoranzi nazzjonali u lingwistiċi; 

20. Jenfasizza l-fatt li l-midja għandha rwol ċentrali fir-rigward tad-drittijiet kulturali u 

lingwistiċi; ifakkar li l-kapaċità li jkollok aċċess, tirċievi u tippubblika informazzjoni u 

kontenut f'lingwa li tista' tifhem u tikkomunika mingħajr problemi biha hija prerekwiżit 

għall-parteċipazzjoni ugwali u effettiva fil-ħajja pubblika, ekonomika, soċjali u 

kulturali; jinnota, f'dan ir-rigward, li għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-ħtiġijiet ta' 

persuni li jagħmlu parti minn minoranzi nazzjonali u etniċi li jgħixu f'żoni tal-fruntiera, 

rurali u remoti; jesprimi tħassib dwar in-nuqqas ta' finanzjament tal-entitajiet tal-midja li 

jippubblikaw jew ixandru b'lingwi reġjonali jew minoritarji; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u 

lill-Istati Membri jipprovdu finanzjament xieraq lill-organizzazzjonijiet jew lill-korpi 

tal-midja li jirrappreżentaw lill-minoranzi sabiex jikkontribwixxu għall-preservazzjoni 

tal-identitajiet kulturali tal-minoranzi u jippermettulhom jaqsmu l-fehmiet, il-lingwa u l-

kultura tagħhom mal-maġġoranza; 

21. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-midja tkun tista' topera 

b'mod indipendenti, jippromwovu l-użu ta' lingwi minoritarji fil-midja, u jqisu l-

minoranzi nazzjonali u etniċi meta joħorġu liċenzji għas-servizzi tal-midja, inkluż l-

assenjar ta' xandara tat-televiżjoni u tar-radju; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri jipprovdu fondi xierqa lill-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-minoranzi, 

bil-ħsieb li jitrawwem is-sens ta' appartenenza tagħhom, u l-identifikazzjoni mal-gruppi 

minoritarji rispettivi tagħhom, u li l-identitajiet, il-lingwi, l-istorja u l-kulturi tagħhom 

jinġiebu għall-attenzjoni tal-maġġoranza; 

22. Ifakkar fir-rwol fundamentali tal-midja pubblika fil-promozzjoni ta' dan il-kontenut, 

b'mod partikolari fil-kuntest tal-iskrutinju demokratiku mill-awtoritajiet lokali jew 

reġjonali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni toħloq il-kundizzjonijiet legali u regolatorji biex 

tiżgura l-libertà tas-servizz, il-passaġġ u r-riċezzjoni ta' kontenut awdjoviżiv fir-reġjuni 

fejn jgħixu l-minoranzi sabiex dawn ikunu jistgħu jaraw u jisimgħu kontenut fil-lingwa 

materna tagħhom, fejn tali kontenut jista' jixxandar fil-livell transfruntier mingħajr 

imblukkar ġeografiku; 

23. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jibqgħu lura minn atti politiċi u legali u minn politiki li 

għandhom l-għan li jistabbilixxu miżuri restrittivi, bħall-obbligi ta' użu ta' sottotitoli 

u/jew traduzzjoni u kwoti obbligatorji għal programmi f'lingwi uffiċjali; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri jippermettu u jippromwovu l-preżenza ta' midja 

reġjonali jew ta' lingwa minoritarja, anki fuq l-interfaċċi online; jistieden lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw finanzjament xieraq jew għotjiet għal 

organizzazzjonijiet u għall-midja li jirrappreżentaw il-minoranzi nazzjonali u etniċi, 

minħabba l-ispeċifiċitajiet u l-ħtiġijiet reġjonali tagħhom; 
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24. Jistieden lill-Istati Membri biex, fid-dawl tas-Sena Ewropea tal-Patrimonju Kulturali, 

jivvalorizzaw u jippromwovu l-kulturi nazzjonali u lingwistiċi minoritarji, biex b'hekk 

titħeġġeġ id-disseminazzjoni tal-istorja u t-tradizzjonijiet tagħhom u jkun żgurat li l-

popli kkonċernati ma jibqgħux iżolati; 

Id-dritt għall-edukazzjoni 

25. Jinnota li l-edukazzjoni għandha rwol ewlieni fis-soċjalizzazzjoni u fl-iżvilupp tal-

identità u tibqa' l-għodda ewlenija biex jingħata nifs ġdid u jiġu preservati l-lingwi 

minoritarji fil-periklu; jenfasizza li kull persuna li tagħmel parti minn minoranza 

nazzjonali għandha d-dritt għal edukazzjoni f'lingwa minoritarja; jisħaq fuq il-fatt li l-

kontinwità tal-edukazzjoni fil-lingwa materna hija essenzjali għall-preservazzjoni tal-

identità kulturali u lingwistika; jinnota li, fil-każ tal-edukazzjoni fil-lingwi minoritarji, 

m'hemmx mudell wieħed tal-aħjar prattika li huwa adatt għall-minoranzi nazzjonali u 

etniċi kollha; jinnota l-bżonn li tingħata attenzjoni speċjali lill-persuni li jużaw il-lingwa 

tas-sinjali; 

26. Ifakkar li l-Artikolu 14 tal-Konvenzjoni Qafas għall-Ħarsien tal-Minoranzi Nazzjonali 

tal-Kunsill tal-Ewropa jirrakkomanda li l-Partijiet Stati tagħha jiżguraw, sa fejn 

possibbli u fil-qafas tas-sistema tal-edukazzjoni tagħhom, li persuni li jagħmlu parti 

minn minoranzi nazzjonali jkollhom opportunitajiet adegwati biex jiġu mgħallma l-

lingwa minoritarja kkonċernata jew biex jirċievu istruzzjoni f'dik il-lingwa, mingħajr 

preġudizzju għat-tagħlim tal-lingwa uffiċjali jew għat-tagħlim b'dik il-lingwa; 

27. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu l-azzjonijiet tagħhom ħalli joħolqu 

għodda xierqa biex jippromovu u jappoġġaw l-użu uffiċjali ta' lingwi mitkellma minn 

minoranzi nazzjonali u etniċi, fit-territorji fejn jgħixu, f'livell lokali jew reġjonali, 

f'konformità mal-prinċipji tal-FCNM u tal-Karta tal-Lingwi, filwaqt li jiżguraw li l-

protezzjoni u l-inkoraġġiment tal-użu tal-lingwi reġjonali u minoritarji ma jkunux għad-

detriment tal-lingwi uffiċjali u għall-obbligu li wieħed jitgħallimhom; 

28. Jesprimi d-dispjaċir tiegħu dwar il-fatt li xi Stati Membri għadhom ma rratifikawx il-

Karta tal-Lingwi u li anke xi wħud li rratifikawha ma jimplimentawhiex b'mod effettiv; 

jinsab iddiżappuntat bil-fatt li f'xi Stati Membri, id-drittijiet eżistenti jew mhumiex 

implimentati jew sempliċiment mhumiex rispettati; 

29. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li, b'mod konformi man-normi 

internazzjonali, il-persuni li jagħmlu parti minn minoranzi nazzjonali u etniċi jkollhom 

id-drittijiet tagħhom garantiti u opportunitajiet adegwati żgurati f'dak li għandu x'jaqsam 

mal-provvista ta' edukazzjoni f'lingwa minoritarja, kif ukoll ta' tagħlim bil-lingwa 

materna tagħhom kemm fl-istituzzjonijiet edukattivi pubbliċi kif ukoll f'dawk privati; 

iħeġġeġ lill-Istati Membri jifformulaw politiki edukattivi xierqa u jimplimentaw dawk li 

huma l-aktar adattati għall-ħtiġijiet tal-minoranzi nazzjonali u etniċi, anki permezz ta' 

programmi edukattivi speċifiċi jew permezz ta' kurrikuli u ta' kotba tal-iskola speċjali; 

jistieden lill-Istati Membri jipprovdu finanzjament għat-taħriġ sabiex jiżguraw 

istruzzjoni effettiva fil-lingwi minoritarji u sabiex jinkorporaw l-aħjar prattiki fit-

tagħlim tal-lingwi barranin fil-metodoloġija tat-tagħlim tal-lingwi uffiċjali fil-każ ta' 

kurrikuli għall-iskejjel li jipprovdu edukazzjoni f'lingwa minoritarja; jisħaq fuq il-fatt li 

l-Istati Membri għandhom jippromwovu t-tagħlim kemm tal-lingwi reġjonali jew 
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minoritarji kif ukoll tal-lingwa uffiċjali bl-użu ta' metodi xierqa; 

30. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw li dawk li jitkellmu lingwa reġjonali jew minoritarja 

bħala l-lingwa materna tagħhom, ikollhom l-opportunità li jitgħallmu l-lingwa uffiċjali 

b'mod suffiċjenti, billi jinkorporaw prattika tajba mit-tagħlim ta' lingwi barranin jew tat-

tieni lingwa fl-approċċ metodoloġiku adottat sabiex tiġi mgħallma l-lingwa uffiċjali tal-

Istat; 

31. Jenfasizza li persuni li jagħmlu parti minn minoranzi għandhom ukoll jitgħallmu l-

lingwa, l-istorja u l-kultura tal-maġġoranza tal-popolazzjoni, u li l-istudenti li jiffurmaw 

parti mill-maġġoranza tal-popolazzjoni, kif ukoll il-pubbliku inġenerali, għandhom isiru 

familjari mal-istorja u l-kultura tal-minoranzi u għandhom jingħataw l-opportunità li 

jitgħallmu l-lingwi tal-minoranzi; 

32. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jippromwovu l-produzzjoni ta' kotba li jissodisfaw ir-

rekwiżiti tal-kelliema ta' lingwi reġjonali jew minoritarji, jew – jekk dan jidher li huwa 

impossibbli – jiffaċilitaw l-użu ta' kotba minn pajjiżi oħra ppubblikati f'dawk il-lingwi, 

b'kooperazzjoni mal-korpi tar-regolamentazzjoni tal-edukazzjoni tal-pajjiżi fejn 

jintużaw il-lingwi kkonċernati; 

33. Jenfasizza l-importanza ta' edukazzjoni għolja bil-lingwa materna u tat-taħriġ ta' 

speċjalisti b'għarfien ta' terminoloġija speċjalizzata, speċjalment f'reġjuni b'għadd kbir 

ta' kelliema tal-lingwa kkonċernata; jenfasizza l-ħtieġa kritika li t-tobba jingħataw 

istruzzjonijiet bil-lingwi minoritarji; 

34. Iħeġġeġ lill-gvernijiet tal-Istati Membri jinkludu lir-rappreżentanti tal-minoranzi 

nazzjonali u lingwistiċi fir-riflessjonijiet rigward l-organizzazzjoni tas-sistemi 

edukattivi tagħhom; 

35. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiddefinixxu l-limiti preferenzjali għat-tagħlim tal-lingwi 

reġjonali jew minoritarji, sabiex tiġi żgurata l-ekwità fl-edukazzjoni; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu d-dritt ta' persuni li jagħmlu parti minn 

minoranzi nazzjonali jew etniċi li jgħixu f'żoni b'għadd sostanzjali ta' minoranzi bħal 

dawn, inklużi żoni rurali jew żoni b'insedjamenti iżolati, biex jirċievu edukazzjoni 

b'lingwa minoritarja, b'mod partikolari bil-lingwa materna tagħhom, jekk ikun hemm 

domanda suffiċjenti; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li r-riformi 

u l-politiki edukattivi ma jirrestrinġux id-dritt għal edukazzjoni f'lingwa minoritarja; 

36. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw id-disponibbiltà ta' appoġġ 

integrat fuq livell vertikali għal lingwi minoritarji u reġjonali fis-sistemi edukattivi, 

speċifikament bil-ħolqien, fil-ministeri tal-edukazzjoni tal-Istati Membri u fil-

Kummissjoni, ta' unitajiet responsabbli għall-inkorporazzjoni tal-edukazzjoni fil-lingwi 

minoritarji u reġjonali fil-kurrikuli tal-iskejjel; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri 

jippromwovu tagħlim kontinwu tal-lingwi minoritarji, mill-edukazzjoni ta' qabel il-

primarja sal-edukazzjoni terzjarja; 

37. Jisħaq fuq il-fatt li t-taħriġ ta' għalliema u l-aċċess għal kotba u materjal tat-tagħlim ta' 

kwalità tajba huma prekundizzjonijiet essenzjali għall-iżgurar ta' edukazzjoni ta' kwalità 

tajba għall-istudenti; iqis li l-kurrikuli, il-materjal edukattiv u l-kotba tal-istorja jenħtieġ 
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li jipprovdu stampa ġusta, preċiża u informattiva tas-soċjetajiet u tal-kulturi tal-gruppi 

minoritarji u lingwistiċi; jinnota li problema rikonoxxuta ħafna, fir-rigward tal-

edukazzjoni fil-lingwi minoritarji, li teħtieġ li tiġi indirizzata hija d-disponibbiltà 

insuffiċjenti ta' materjal tat-tagħlim ta' kwalità għolja u ta' għalliema ta' ħila xierqa tal-

lingwi minoritarji. jinnota li t-tagħlim tal-istorja b'mod multidimensjonali għandu jkun 

rekwiżit fl-iskejjel kollha, kemm f'komunitajiet ta' minoranza kif ukoll ta' maġġoranza; 

jinnota l-importanza li jiġi żviluppat it-taħriġ tal-għalliema sabiex ikun jaqbel mal-

ħtiġijiet tat-tagħlim f'livelli differenti u f'tipi differenti ta' skejjel; 

38. Jissottolinja li t-tagħlim tal-lingwa minoritarja jikkontribwixxi għall-fehim reċiproku 

bejn il-maġġoranza u l-minoranza u jressaq il-komunitajiet eqreb ta' xulxin; iħeġġeġ lill-

Istati Membri japplikaw miżuri pożittivi sabiex tiġi żgurata rappreżentanza xierqa tal-

minoranzi lingwistiċi fl-edukazzjoni, kif ukoll fl-amministrazzjoni pubblika u fl-

aġenziji eżekuttivi fil-livelli nazzjonali, reġjonali u muniċipali; 

39. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-promozzjoni ta' programmi ffukati fuq l-iskambju 

tal-esperjenzi u l-aħjar prattiki fir-rigward tal-edukazzjoni f'lingwi reġjonali u 

minoritarji fl-Ewropa; jistieden lill-UE u lill-Kummissjoni jpoġġu aktar enfasi fuq il-

lingwi reġjonali u minoritarji fil-ġenerazzjoni futura tal-programmi Erasmus+, Ewropa 

Kreattiva u l-Ewropa għaċ-Ċittadini taħt il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) l-ġdid;  

40. Jiddispjaċih ħafna dwar il-fatt li f'xi wħud mill-Istati Membri, l-istudenti li jagħmlu parti 

minn minoranzi lingwistiċi mhumiex integrati fl-istituzzjonijiet tas-sistema edukattiva 

ġenerali, iżda jinsabu fi skejjel speċjali għar-raġuni li m'għandhomx għarfien biżżejjed 

tal-lingwa ta' istruzzjoni; ifakkar li l-edukazzjoni f'lingwa minoritarja jew il-fatt li 

wieħed jagħmel parti minn kwalunkwe minoranza partikolari ma jistgħux jintużaw 

bħala skuża biex it-tfal jiġu segregati abbażi ta' identità; jistieden lill-Istati Membri 

jżommu lura minn din it-tip ta' segregazzjoni u jieħdu miżuri adegwati sabiex dawn l-

istudenti jkunu jistgħu jattendu skejjel ordinarji; iħeġġeġ lill-Istati Membri jqisu l-

introduzzjoni ta' suġġetti dwar id-drittijiet fundamentali tal-minoranzi nazzjonali u 

lingwistiċi, bħala mezz biex jiġu promossi d-diversità kulturali u t-tolleranza permezz 

tal-edukazzjoni; 

Id-drittijiet lingwistiċi 

41. Jinnota li l-lingwa hija aspett essenzjali tal-identità kulturali u tad-drittijiet tal-bniedem 

tal-minoranzi; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi promoss id-dritt li tintuża lingwa minoritarja, 

kemm fil-privat kif ukoll fil-pubbliku u mingħajr diskriminazzjoni, f'oqsma fejn hemm 

għadd sostanzjali ta' persuni li jagħmlu parti minn minoranzi, biex jiġi żgurat li l-lingwi 

jistgħu jgħaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra, u biex titħares id-diversità lingwistika fi 

ħdan l-Unjoni; jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-pjan tagħha ta' promozzjoni tat-

tagħlim u tal-użu tal-lingwi reġjonali bħala mod potenzjali sabiex tiġi indirizzata d-

diskriminazzjoni lingwistika fl-UE, u sabiex tiġi promossa d-diversità lingwistika; 

ifakkar li l-promozzjoni tal-għarfien ta' lingwi minoritarji minn persuni li mhumiex 

membri tal-minoranza huwa mod ta' kif jitrawmu l-fehim u r-rikonoxximent reċiproċi; 

42. Jisħaq fuq il-fatt li fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Settembru 2013, il-Parlament fakkar 

li l-Kummissjoni għandha tagħti attenzjoni lill-fatt li, bil-politiki tagħhom, xi Stati 

Membri u reġjuni qed jipperikolaw is-sopravivenza tal-lingwi fi ħdan il-fruntieri 
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tagħhom, anke jekk dawk il-lingwi ma jinsabux f'periklu fil-kuntest Ewropew; jistieden 

lill-Kummissjoni tqis l-ostakli amministrattivi u leġiżlattivi imposti fuq il-prattika tal-

lingwi kkonċernati; 

43. Jinnota li minbarra l-24 lingwa uffiċjali tagħha, fl-UE hemm għexieren ta' lingwa oħra li 

huma wkoll parti mill-wirt kulturali u lingwistiku tagħha u li huma mitkellma minn 

mhux anqas minn 40 miljun ruħ f'reġjuni speċifiċi jew minn gruppi speċifiċi; jinnota li 

l-multilingwiżmu tal-Unjoni Ewropea huwa uniku fil-livell tal-organizzazzjonijiet 

internazzjonali; jinnota li l-prinċipju tal-multilingwiżmu huwa minqux fil-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali tal-UE, li jobbliga lill-Unjoni Ewropea tirrispetta d-diversità 

lingwistika u tappoġġa l-wirt lingwistiku u kulturali rikk tal-Ewropa billi tippromwovi t-

tagħlim tal-lingwi u d-diversità lingwistika; 

44. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex fil-prattika jippermettu u 

jippromwovu, fil-kuntest tal-awtoritajiet amministrattivi u tal-organizzazzjonijiet tas-

servizz pubbliku, l-użu tal-lingwi reġjonali jew minoritarji, skont il-prinċipju tal-

proporzjonalità, pereżempju fir-relazzjonijiet bejn individwi privati u 

organizzazzjonijiet minn naħa, u awtoritajiet pubbliċi min-naħa l-oħra; iħeġġeġ lill-

Istati Membri jagħmlu l-informazzjoni u s-servizzi pubbliċi disponibbli f'dawn il-

lingwi, inkluż fuq l-internet, f'żoni fejn hemm għadd sostanzjali ta' persuni li jagħmlu 

parti minn minoranzi nazzjonali u etniċi; 

45. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jippromwovu l-aċċess għal lingwi minoritarji u reġjonali, billi 

jiffinanzjaw u jappoġġaw attivitajiet ta' traduzzjoni, doppjaġġ u sottotitolar kif ukoll il-

kodifikazzjoni ta' terminoloġija xierqa u nondiskriminatorja fir-reġistri amministrattivi, 

kummerċjali, ekonomiċi, soċjali, tekniċi u legali; 

46. Jinkoraġġixxi lill-awtoritajiet reġjonali u muniċipali fiż-żoni kkonċernati biex jiżguraw 

l-użu ta' lingwi reġjonali u minoritarji; iħeġġeġ lill-Istati Membri jużaw bħala linji 

gwida l-prattiki tajba li diġà jeżistu fil-livell nazzjonali; 

47. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu l-użu ta' lingwi reġjonali 

jew minoritarji fil-livell lokali u reġjonali; iħeġġeġ b'mod attiv, għal dan il-għan, lill-

awtoritajiet reġjonali u muniċipali sabiex jiżguraw l-użu fil-prattika ta' dawn il-lingwi; 

48. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li f'żoni b'għadd sostanzjali ta' 

abitanti li jagħmlu parti minn minoranzi nazzjonali jew lingwistiċi, l-immarkar u t-

tikkettar tas-sikurezza u tas-sigurtà, l-istruzzjonijiet u l-avviżi pubbliċi obbligatorji li 

jkunu importanti għaċ-ċittadini, kemm jekk ipprovduti mill-awtoritajiet jew mis-settur 

privat, kif ukoll l-ismijiet ta' postijiet u d-denominazzjonijiet topografiċi tagħhom, ikunu 

miktuba f'forma korretta u disponibbli fil-lingwi ġeneralment użati f'reġjun partikolari, 

inkluż fuq sinjali li jindikaw dħul jew ħruġ minn żoni urbani u fuq is-sinjali l-oħra 

kollha tat-toroq li jipprovdu informazzjoni; 

49. Jinnota li r-rappreżentazzjoni viżwali ta' lingwi reġjonali u minoritarji – sinjali tat-toroq, 

ismijiet tat-toroq, l-ismijiet tal-istituzzjonijiet amministrattivi, pubbliċi u kummerċjali, 

eċċ. – hija essenzjali għall-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-minoranzi 

nazzjonali u etniċi, peress li din tirrifletti, u tikkontribwixxi għall-użu essenzjali tal-

lingwi reġjonali u minoritarji, li jinkoraġġixxu lill-persuni li jagħmlu parti minn 
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minoranzi nazzjonali/etniċi li jużaw, jippreservaw u jiżviluppaw l-identità lingwistika 

speċifika tagħhom u d-drittijiet lingwistiċi tagħhom, jesprimu l-identità multietnika 

lokali tagħhom, u jsaħħu s-sens ta' sjieda tagħhom bħala membri ta' gruppi li jgħixu 

f'komunità lokali jew reġjonali; 

50. Jistieden lill-Istati Membri jibqgħu lura jew jeliminaw prattiki legali li jimpedixxu l-

aċċess tal-minoranzi nazzjonali u lingwistiċi għall-ispettru sħiħ tal-professjonijiet 

eżerċitati fi Stat partikolari; jistieden lill-Istati Membri jiggarantixxu aċċess xieraq għas-

servizzi legali u ġuridiċi; jenfasizza li r-rappreżentanti ta' dawn il-minoranzi għandhom 

jiġu informati wkoll b'mod espliċitu dwar il-proċeduri li għandhom jiġu segwiti skont il-

liġi nazzjonali tagħhom f'każ li d-drittijiet fundamentali tagħhom ta' persuni li jagħmlu 

parti minn tali minoranza jkunu ġew miksura; 

51. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jirrikonoxxu li kull persuna li tagħmel parti minn minoranza 

nazzjonali għandha d-dritt li tuża l-kunjom (tal-missier) u l-ewwel isem tagħha bil-

lingwa minoritarja kif ukoll id-dritt li dawn jiġu rikonoxxuti b'mod uffiċjali; 

52. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu azzjoni sabiex ineħħu l-ostakli 

amministrattivi u finanzjarji li jistgħu jxekklu d-diversità lingwistika fil-livell Ewropew 

u nazzjonali u jimpedixxu t-tgawdija u l-implimentazzjoni tad-drittijiet lingwistiċi tal-

persuni li jagħmlu parti minn minoranzi nazzjonali u etniċi; iħeġġeġ lill-Istati Membri 

sabiex itemmu l-prattiki lingwistikament diskriminatorji; 

53. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 

lill-Kummissjoni, lill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali, lill-

gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tal-istati kandidati, lill-OSKE, lill-OECD, 

lill-Kunsill tal-Ewropa u lin-Nazzjonijiet Uniti. 

Or. en 

 

 

 

 


