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nieustawodawczej A8-0353/2018 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie norm minimalnych dla mniejszości w 

UE 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając art. 2 i art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), 

– uwzględniając art. 21 i 22 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, 

– uwzględniając ONZ-owską Deklarację praw osób należących do mniejszości 

narodowych lub etnicznych, religijnych i językowych oraz ONZ-owską Deklarację 

praw ludów tubylczych; 

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka przyjętą przez Zgromadzenie 

Ogólne ONZ w 1948 r., 

– uwzględniając Konwencję ramową Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych i 

Europejską kartę języków regionalnych lub mniejszościowych, 

– uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1985 w 

sprawie sytuacji i praw mniejszości narodowych w Europie przyjętą w 2014 r., 

– uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 2196 w 

sprawie ochrony i promowania języków regionalnych lub mniejszościowych w Europie 

przyjętą w 2018 r., 

– uwzględniając rezolucję Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy nr 

424 w sprawie obecnej sytuacji języków regionalnych i mniejszościowych w Europie 

przyjętą w 2017 r., 

– uwzględniając zalecenie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1201 w 

sprawie protokołu dodatkowego do europejskiej konwencji praw człowieka 

dotyczącego praw mniejszości przyjęte w 1993 r., 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ochrony i 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

niedyskryminacji mniejszości w państwach członkowskich UE1, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 września 2013 r. w sprawie języków 

europejskich zagrożonych wymarciem oraz różnorodności językowej w Unii 

Europejskiej2, 

– uwzględniając działalność i ustalenia intergrupy Parlamentu Europejskiego do spraw 

tradycyjnych mniejszości, wspólnot narodowych i języków, 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że fundamentalne prawa osób należących do mniejszości narodowych 

lub językowych stanowią nieodłączną część praw człowieka, które są uniwersalne, 

niepodzielne i niezależne; mając na uwadze zasadnicze znaczenie ochrony i wspierania 

takich praw dla pokoju, bezpieczeństwa, spójności terytorialnej i społecznej oraz 

stabilności, a także dla wspierania tolerancji, wzajemnego poszanowania, zrozumienia i 

współpracy między wszystkimi osobami mieszkającymi na danym terytorium; 

B. mając na uwadze, że UE jest mozaiką kultur, języków, religii, tradycji i historii, 

stanowiącą społeczność różnych obywateli zjednoczonych wokół wspólnych 

podstawowych wartości; mając na uwadze, że to bogactwo Europy nie jest dane raz na 

zawsze oraz że należy je chronić i pielęgnować; 

C. mając na uwadze, że około 8 % obywateli UE należy do mniejszości narodowych, a 

około 10 % posługuje się językiem regionalnym lub mniejszościowym; mając jednak na 

uwadze, że niektóre języki regionalne lub mniejszościowe nadal nie są prawnie 

uznawane przez państwa członkowskie, w których są używane; 

D. mając na uwadze, że ochrona praw podstawowych osób należących do mniejszości 

narodowych lub językowych może pomagać w budowaniu zrównoważonej przyszłości 

dla Europy oraz przyczyniać się do zagwarantowania, aby przestrzegane były zasady 

godności, równości i niedyskryminacji; mając na uwadze, że korzyści nie ograniczają 

się do takich mniejszości, ponieważ ta ochrona i to wsparcie przyniosą stabilność, 

rozwój gospodarczy i dobrobyt wszystkim ludziom; 

E. mając na uwadze, że traktaty UE, stosując się do podejścia zgodnego z prawem 

międzynarodowym, nie definiują terminu „mniejszości”, co prowadzi do braku 

jednoznaczności prawnej; mając jednak na uwadze, że prawo międzynarodowe nie 

uznaje imigrantów jako mniejszości narodowych lub językowych; 

F. mając na uwadze, że pojęcie „mniejszości narodowe” stało się terminem prawa UE w 

wyniku jego zapisania w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej; mając na 

uwadze, że w art. 21 Karty wyraźnie podkreślono, że dyskryminacja jest zakazana; 

G. mając na uwadze, że Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych i karta 

języków są istotnymi osiągnięciami międzynarodowego systemu ochrony mniejszości i 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0032. 
2 Dz.U. C 93 z 9.3.2016, s. 52. 
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ważnymi międzynarodowymi narzędziami służącymi ustalaniu norm dla państw-stron; 

mając na uwadze, że efekty tych aktów są osłabione ze względu na powolny proces 

ratyfikacji, zastrzeżenia zgłaszane przez strony oraz brak uprawnień kontrolnych, 

wskutek czego stają się one zależne od dobrej woli państw; mając na uwadze, że 

systematyczny brak realizacji orzeczeń, decyzji i zaleceń również prowadzi do 

normalizacji nieprzestrzegania tych dwóch aktów międzynarodowych; 

H. mając na uwadze, że przy opracowywaniu minimalnych norm w celu ochrony praw 

osób należących do mniejszości narodowych lub językowych należy uwzględniać 

najlepsze praktyki stosowane już w państwach członkowskich, np. we Włoszech (Tyrol 

Południowy) lub w Niemczech (Szlezwik-Holsztyn); 

I. mając na uwadze, że prawa osób należących do mniejszości narodowych lub 

językowych są gwarantowane zarówno przez wielostronne, jak i dwustronne umowy 

międzynarodowe oraz zapisane w porządkach konstytucyjnych wielu państw 

członkowskich, a ich przestrzeganie stanowi istotną przesłankę do oceny 

praworządności; 

J. mając na uwadze, że motto Unii Europejskiej „Zjednoczona w różnorodności”, przyjęte 

w 2000 r., podkreśla poszanowanie różnorodności narodowej i językowej jako jednej z 

podstawowych wartości, na których opiera się Unia Europejska; 

K. mając na uwadze, że języki są integralną częścią tożsamości narodów i stanowią 

najbardziej bezpośredni kulturowy środek wyrazu; mając na uwadze, że poszanowanie 

różnorodności językowej stanowi podstawową wartość UE, jak określono np. w art. 22 

Karty i w preambule do TUE, gdzie mowa o inspiracji „kulturowym, religijnym i 

humanistycznym dziedzictwem Europy, z którego wynikają powszechne wartości, 

stanowiące nienaruszalne i niezbywalne prawa człowieka, jak również wolność, 

demokracja, równość oraz państwo prawne”; 

L. mając na uwadze, że różnorodność językowa jest istotnym elementem bogactwa 

kulturowego regionu; mając na uwadze, że co najmniej 40–50 mln osób w UE 

posługuje się jednym z jej języków regionalnych lub mniejszościowych, przy czym 

wiele z tych języków jest poważnie zagrożonych; mając na uwadze, że w całej Europie 

można dostrzec zanikanie języków mniejszościowych; mając na uwadze, że języki 

regionalne lub mniejszościowe, które nie mają statusu języków urzędowych, są jeszcze 

bardziej zagrożone wymarciem; 

M. mając na uwadze, że wszystkim językom regionalnym i mniejszościowym należy nadać 

status języków urzędowych;  

N. mając na uwadze, że tożsamość językowa i narodowa są ważnymi wartościami i nie 

wykluczają się wzajemnie; mając na uwadze, że krajowe systemy ustawodawcze kilku 

państw członkowskich odznaczają się istotnymi lukami w odniesieniu do mniejszości 

narodowych lub językowych, a czasem niskim poziomem symetrii; 

O. mając na uwadze, że dziedzictwo kulturowe Europy jest bogate i różnorodne; mając na 

uwadze, że dziedzictwo kulturowe wzbogaca życie poszczególnych obywateli; mając na 

uwadze, że art. 3 TUE potwierdza, że Unia „szanuje swoją bogatą różnorodność 
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kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego 

Europy”; mając na uwadze, że osoby należące do mniejszości od wieków żyjących w 

Europie wnoszą wkład w to bogate, wyjątkowe i różnorodne dziedzictwo oraz stanowią 

nieodłączną część Europy; 

P. mając na uwadze, że występują duże rozbieżności między państwami członkowskimi w 

uznawaniu mniejszości narodowych lub językowych i w poszanowaniu ich praw 

podstawowych;  

Q. mając na uwadze, że faktyczna równość oznacza zagwarantowanie mniejszościom 

narodowym lub językowym możliwości korzystania na równi z większością z 

przysługujących im praw podstawowych, takich jak prawo do tożsamości, posługiwania 

się językiem i nauki oraz prawa kulturalne i obywatelskie itd.; 

R. mając na uwadze, że można by znacznie poprawić sposób, w jaki prawa mniejszości 

narodowych lub językowych są faktycznie urzeczywistniane w państwach 

członkowskich; mając na uwadze, że legitymacja instytucji demokratycznych opiera się 

na uczestnictwie i reprezentacji wszystkich grup społecznych, w tym osób należących 

do mniejszości narodowych lub językowych; 

1. przypomina, że w ramach istniejących norm międzynarodowych każde państwo 

członkowskie ma prawo do zdefiniowania osób należących do mniejszości narodowych 

lub językowych; 

2. przypomina, że państwa członkowskie mają obowiązek zagwarantowania swoim 

mniejszościom narodowym lub językowym możliwości pełnego korzystania z 

przysługujących im praw człowieka; 

3. przypomina, że nie ma wspólnych unijnych norm dotyczących praw mniejszości w UE 

ani nie wspólnego stanowiska co do tego, które osoby można uznać za należące do 

mniejszości; zwraca uwagę, że ani Deklaracja praw osób należących do mniejszości 

narodowych lub etnicznych, religijnych i językowych przyjęta przez ONZ, ani 

Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych nie zawierają definicji 

mniejszości; podkreśla potrzebę ochrony wszystkich mniejszości narodowych lub 

etnicznych i językowych; zaleca, by w odniesieniu do zasad pomocniczości, 

proporcjonalności i niedyskryminacji definicja „mniejszości narodowej” opierała się na 

definicji wprowadzonej w zaleceniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 

1201 (1993) w sprawie protokołu dodatkowego do europejskiej konwencji praw 

człowieka dotyczącego praw mniejszości, stanowiącej, że jest to grupa osób w danym 

państwie, które: 

– przebywają na terytorium tego państwa i są jego obywatelami, 

– utrzymują istniejące od dawna, silne i trwałe więzi z tym państwem, 

– wykazują odrębne cechy etniczne, kulturowe, religijne lub językowe, 

– stanowią na tyle liczną społeczność, że zachowują odrębność, choć ustępują pod 

względem liczebności reszcie ludności danego państwa lub jednego z regionów tego 
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państwa, 

– kierują się troską o zachowanie wspólnymi siłami tego, co stanowi o ich wspólnej 

tożsamości, w tym kultury, tradycji, religii lub języka; 

4. wzywa państwa członkowskie do zadbania, by ich systemy prawne gwarantowały 

niedyskryminowanie osób należących do mniejszości narodowych lub językowych, 

oraz do przyjęcia i wdrożenia ukierunkowanych środków ochronnych; 

5. zachęca państwa członkowskie, aby zagwarantowały prawo osób należących do 

mniejszości narodowych lub językowych do zachowania, ochrony i rozwoju własnej 

tożsamości oraz podjęły działania niezbędne do wspierania skutecznego uczestnictwa 

takich mniejszości w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym oraz w 

działalności publicznej; 

6. zachęca państwa członkowskie do ratyfikacji Konwencji ramowej o ochronie 

mniejszości narodowych oraz karty języków i do pełnego przestrzegania zasad 

ustanowionych w tych dokumentach; wzywa państwa członkowskie i Komisję, aby 

powstrzymywały się od działań sprzecznych z tymi zasadami; podkreśla, że UE i 

państwa członkowskie muszą powstrzymywać się od przyjmowania przepisów 

prawnych i środków administracyjnych, które osłabiają lub naruszają prawa osób 

należących do mniejszości narodowych lub językowych; 

7. potwierdza, że ludność tubylcza nie powinna doświadczać jakiejkolwiek dyskryminacji 

podczas korzystania z przysługujących jej praw oraz powinna mieć prawo do godności i 

odrębności swojej kultury, tradycji, historii i aspiracji, co musi być odzwierciedlane w 

edukacji i dostępnych publicznie informacjach; zachęca państwa członkowskie, które 

jeszcze tego nie uczyniły, do ratyfikacji Konwencji dotyczącej ludności tubylczej i 

plemiennej (Konwencja MOP nr 169 ) oraz do jej wdrożenia w dobrej wierze; 

8. podkreśla, że konieczne jest przestrzeganie i wspieranie praw osób należących do 

mniejszości narodowych i językowych, w tym prawa do swobodnego wyrażania, 

zachowania i rozwoju ich tożsamości kulturowej lub językowej, przy jednoczesnym 

poszanowaniu tożsamości, wartości i zasad państwa, w którym mieszkają; zachęca 

państwa członkowskie, aby propagowały regularne monitorowanie różnorodności 

językowej i kulturowej tych narodów; 

9. zachęca państwa członkowskie, aby nadal wspierały i finansowały gromadzenie 

wiarygodnych i rzetelnych danych dotyczących równości, w konsultacji z 

przedstawicielami mniejszości, w celu dokonania pomiaru nierówności i dyskryminacji; 

wzywa do skutecznego ogólnounijnego monitorowania sytuacji mniejszości 

narodowych i etnicznych; uważa, że Agencja Praw Podstawowych UE powinna 

prowadzić intensywniejszy monitoring dyskryminacji mniejszości narodowych i 

etnicznych w państwach członkowskich; 

10. uznaje istotną rolę, jaką społeczeństwo obywatelskie odgrywa w propagowaniu 

tożsamości i dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych i językowych; zachęca 

Komisję i państwa członkowskie, aby promowały wystarczające finansowanie i 

wspieranie takich działań; 
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11. zaznacza, że państwa członkowskie powinny wspierać przyjazne i stabilne stosunki 

wzajemne oraz zachęca je do utrzymywania otwartego i wspierającego dialogu z 

krajami ościennymi, zwłaszcza w regionach przygranicznych, gdzie języki i kultury 

mogą występować transgranicznie; 

12. zachęca Komisję i państwa członkowskie do promowania wszelkiego rodzaju 

pokojowych form wyrażania kultur mniejszości narodowych lub językowych; zachęca 

państwa członkowskie, aby uwzględniały historię zamieszkujących na ich terytorium 

mniejszości narodowych i etnicznych oraz promowały kulturę tolerancji w szkołach w 

ramach programów nauczania; zachęca państwa członkowskie do zadbania, aby historia 

i prawa podstawowe osób należących do mniejszości narodowych lub językowych były 

włączane do krajowych systemów edukacji jako ich istotna część tam, gdzie 

mniejszości te rzeczywiście występują; 

Mniejszości narodowe i etniczne 

13. zauważa, że mniejszości narodowe i etniczne są grupami osób należących do 

mniejszości oraz mieszkających na tym samym terytorium i posiadających wspólną 

tożsamość, w niektórych przypadkach w wyniku zmian granic, a w innych w wyniku 

zamieszkiwania przez długi czas na danym obszarze, na którym udało się im zachować 

tożsamość; wzywa Komisję i państwa członkowskie do ochrony tożsamości kulturowej 

i językowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz do stworzenia warunków do 

wspierania tej tożsamości; wskazuje na ważną rolę, jaką władze regionalne i lokalne w 

UE mogą odegrać w ochronie mniejszości narodowych i etnicznych, oraz uważa, że 

reorganizacja administracyjna i zmiany podziałów terytorialnych nie mogą mieć 

negatywnych skutków dla mniejszości narodowych; zachęca państwa członkowskie do 

zapewnienia zasobów finansowych na potrzeby wdrożenia praw mniejszości z budżetu 

centralnego, aby nie obciążać budżetów lokalnych; 

14. zachęca Komisję i państwa członkowskie do zagwarantowania mniejszościom 

narodowym i etnicznym równych szans uczestnictwa w życiu politycznym i 

społecznym; zachęca państwa członkowskie do przyjęcia ordynacji i przepisów 

wyborczych ułatwiających reprezentację mniejszości narodowych i etnicznych;  

15. zachęca Komisję i państwa członkowskie, aby przeprowadziły spójną analizę swoich 

obecnych strategii politycznych z myślą o sprecyzowaniu mocnych i słabych stron oraz 

zagwarantowaniu przestrzegania praw mniejszości narodowych i etnicznych; 

Prawa kulturalne 

16. podkreśla, że działalność kulturalna stanowi istotny obszar umożliwiający zachowanie 

tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych oraz że ochrona tradycji mniejszości i 

wyrażanie wartości artystycznych w języku ojczystym mają szczególne znaczenie dla 

ochrony europejskiej różnorodności; zwraca uwagę, że zachowanie dziedzictwa 

kulturowego mniejszości narodowych i językowych leży we wspólnym interesie UE i 

państw członkowskich; zachęca Komisję i państwa członkowskie do wspierania, 

wzmacniania i promowania praw kulturalnych takich mniejszości; 

17. przypomina, że zrozumienie pojęcia „kultura” ma zasadnicze znaczenie dla określenia 
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zakresu praw mniejszości narodowych i językowych pod tym względem; przypomina 

również, że szeroko rozumiana kultura stanowi sumę działań oraz osiągnięć 

materialnych i niematerialnych danego narodu, które odróżniają go od innych narodów; 

podkreśla, że prawa kulturalne powinny obejmować prawo do uczestnictwa w życiu 

kulturalnym, prawo do korzystania z kultury, prawa językowe oraz ochronę dziedzictwa 

kulturowego i naukowego; 

18. zachęca Komisję i państwa członkowskie do uznania wkładu, jaki mniejszości 

narodowe i etniczne wnoszą do dziedzictwa kulturowego Unii, do wzmocnienia dialogu 

z przedstawicielami mniejszości i osobami należącymi do mniejszości oraz do 

określenia i wdrożenia skoordynowanych strategii politycznych i działań na potrzeby 

zrównoważonego zarządzania ochroną i rozwojem kultury mniejszości; zachęca 

państwa członkowskie do zagwarantowania odpowiedniego stopnia instytucjonalizacji 

praktyk na szczeblu krajowym w celu ochrony praw kulturalnych; 

19. zachęca Komisję i państwa członkowskie do angażowania i wspierania mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz należących do nich osób w promowanie wiedzy i 

umiejętności, które są konieczne do zabezpieczenia i rozwoju dziedzictwa kulturowego 

i które należy przekazać przyszłym pokoleniom, oraz do zrównoważonego zarządzania 

tym dziedzictwem kulturowym; zachęca Komisję i państwa członkowskie do 

ustanowienia i utrzymywania znaczących funduszy kulturalnych dla osób należących do 

mniejszości, zarówno w wymiarze poziomym, jak i pionowym, aby zapewnić 

skuteczne, przejrzyste i sprawiedliwe wsparcie dla życia kulturalnego mniejszości 

narodowych i językowych; 

20. podkreśla fakt, że media odgrywają centralną rolę w odniesieniu do praw kulturalnych i 

językowych; przypomina, że dostępność, możliwość uzyskiwania i przekazywania 

informacji i treści w języku, który dana osoba w pełni rozumie i w którym się 

komunikuje, stanowi warunek wstępny równoprawnego i skutecznego uczestnictwa w 

życiu publicznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym; zauważa w tym 

względzie, że należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby osób należących do 

mniejszości narodowych i etnicznych żyjących na obszarach przygranicznych, 

wiejskich i oddalonych; wyraża zaniepokojenie z powodu niedostatecznego 

finansowania mediów publikujących lub nadających treści w językach regionalnych lub 

mniejszościowych; zachęca Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia 

odpowiedniego finansowania dla organizacji lub mediów reprezentujących mniejszości, 

aby przyczynić się do zachowania tożsamości mniejszości kulturowych, a także aby 

umożliwić im dzielenie się poglądami, językiem i kulturą z większością; 

21. apeluje do Komisji i państw członkowskich, aby zapewniły niezależne funkcjonowanie 

mediów, promowały używanie języków mniejszościowych w mediach oraz 

uwzględniały mniejszości narodowe i etniczne przy wydawania koncesji na usługi 

medialne, w tym podczas przydziału widma nadawcom telewizyjnym i radiowym; 

apeluje do Komisji i państw członkowskich o przyznawanie odpowiednie środków 

finansowych organizacjom reprezentującym mniejszości, aby wzmacniać w nich 

poczucie przynależności do danych grup mniejszości i tożsamości z tymi grupami, oraz 

zwracać uwagę większości na tożsamość, języki, historię i kulturę mniejszości; 
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22. przypomina o zasadniczej roli mediów publicznych w promowaniu takich treści, 

zwłaszcza w kontekście demokratycznej kontroli ze strony władz lokalnych czy 

regionalnych; zachęca Komisję do stworzenia warunków prawnych i regulacyjnych 

zapewniających swobodę nadawania, przesyłania i odbierania treści audiowizualnych w 

regionach, w których mieszkają mniejszości, tak aby mogły one oglądać i słuchać treści 

w języku ojczystym i aby treści te były nadawane transgranicznie bez blokowania 

geograficznego; 

23. zachęca państwa członkowskie do unikania działań i strategii o charakterze politycznym 

i prawnym, które mają na celu wprowadzenie restrykcyjnych środków, takich jak 

obowiązek stosowania napisów lub tłumaczeń i obowiązkowy parytet na rzecz 

programów w językach urzędowych; zachęca Komisję i państwa członkowskie, aby 

umożliwiały i promowały obecność mediów w językach regionalnych lub 

mniejszościowych, w tym w środowisku online; apeluje do Komisji i państw 

członkowskich, aby zapewniły odpowiednie środki finansowe lub dotacje dla 

organizacji i mediów reprezentujących mniejszości narodowe i etniczne z 

uwzględnieniem ich regionalnej specyfiki i potrzeb; 

24. wzywa państwa członkowskie, aby w świetle Europejskiego Roku Dziedzictwa 

Kulturowego wzmacniały i promowały kultury mniejszości obecnych na ich terytoriach, 

przyczyniając się do upowszechniania ich historii i tradycji oraz dbając o to, by narody 

te nie pozostawały w izolacji; 

Prawo do nauki 

25. zwraca uwagę, że kształcenie nadal odgrywa kluczową rolę w socjalizacji i rozwoju 

tożsamości, a także pozostaje głównym narzędziem odrodzenia i zachowania 

zagrożonych języków mniejszościowych; podkreśla, że każda osoba należąca do 

mniejszości narodowej ma prawo do kształcenia się w języku mniejszościowym; 

podkreśla, że ciągłość kształcenia w języku ojczystym jest niezbędna dla zachowania 

tożsamości kulturowej i językowej; zauważa, że w odniesieniu do kształcenia w języku 

mniejszościowym nie istnieje jeden model najlepszych praktyk, który byłby odpowiedni 

dla wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych; zauważa konieczność 

poświęcenia szczególnej uwagi osobom posługującym się językiem migowym; 

26. przypomina, że w art. 14 Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości 

narodowych zaleca się, by państwa-strony podjęły starania w celu zadbania o to, by – w 

miarę możliwości i w ramach ich systemów edukacji – osoby należące do mniejszości 

narodowych miały odpowiednie możliwości nauki języka mniejszościowego lub 

kształcenia się w tym języku, niezależnie od uczenia się języka urzędowego lub 

nauczania w tym języku; 

27. zachęca Komisję i państwa członkowskie, aby w ramach dalszych działań stworzyły 

odpowiednie narzędzia służące promowaniu i wspieraniu oficjalnego używania języków 

mniejszości narodowych i etnicznych na terytoriach, na których te mniejszości żyją, na 

szczeblu lokalnym lub regionalnym i zgodnie z zasadami Konwencji ramowej o 

ochronie mniejszości narodowych i karty języków, mając na uwadze, że ochrona 

języków regionalnych i mniejszościowych oraz zachęcanie do posługiwania się nimi nie 

powinny odbywać się ze szkodą dla języków urzędowych i obowiązku uczenia się ich; 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

28. wyraża ubolewanie, że niektóre państwa członkowskie nie ratyfikowały jeszcze karty 

języków, a część z tych, które dokonały ratyfikacji, nie wdrażają karty skutecznie; 

wyraża rozczarowanie faktem, że w niektórych państwach członkowskich istniejące 

prawa albo nie zostały wdrożone, albo są otwarcie lekceważone; 

29. zachęca Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia, by zgodnie z normami 

międzynarodowymi osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych miały 

zagwarantowane prawa i zapewnione odpowiednie możliwości w zakresie kształcenia w 

języku mniejszościowym oraz nauki w języku ojczystym zarówno w publicznych, jak i 

prywatnych placówkach oświatowych; zachęca państwa członkowskie do opracowania 

odpowiednich strategii edukacyjnych i do wdrożenia tych, które są optymalnie 

dostosowane do potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych, w tym poprzez specjalne 

systemy kształcenia lub specjalne programy nauczania i podręczniki; zachęca państwa 

członkowskie do finansowania szkoleń dla nauczycieli w celu zapewnienia skutecznego 

nauczania w językach mniejszości oraz do włączenia najlepszych praktyk w zakresie 

nauczania języków obcych do metodyki nauczania języków urzędowych w przypadku 

programów nauczania dla szkół, które zapewniają kształcenie w języku 

mniejszościowym; podkreśla, że państwa członkowskie powinny promować nauczanie 

zarówno języków regionalnych lub mniejszościowych, jak i języka urzędowego z 

zastosowaniem odpowiednich metod; 

30. zachęca państwa członkowskie do zapewnienia, aby osoby, które posługują się 

językiem regionalnym lub mniejszościowym jako językiem ojczystym, miały 

możliwość nauczenia się języka urzędowego w wystarczającym stopniu, przez 

włączenie dobrych praktyk wypracowanych w nauczaniu języków obcych i języka 

drugiego do podejścia metodologicznego przyjętego w nauczaniu języka urzędowego 

danego państwa; 

31. podkreśla, że osoby należące do mniejszości powinny również uczyć się języka, historii 

i kultury ludności stanowiącej większość, a uczniowie należący do ludności stanowiącej 

większość, jak i społeczeństwo w ogóle, powinni zostać zaznajomieni z historią i 

kulturą mniejszości oraz otrzymać możliwość nauki języków mniejszości; 

32. zachęca państwa członkowskie do promowania opracowywania podręczników 

odpowiadających wymaganiom osób posługujących się językami regionalnymi lub 

mniejszościowymi, a jeśli okaże się to niemożliwe – do ułatwiania korzystania z 

podręczników innych państw wydanych w tych językach, we współpracy z organami 

odpowiedzialnymi za regulację oświaty w państwach, w których używane są te języki; 

33. podkreśla znaczenie kształcenia wyższego w języku ojczystym oraz szkolenia 

specjalistów posiadających znajomość szczególnej terminologii, zwłaszcza w regionach 

zamieszkanych licznie przez osoby posługujące się danym językiem; podkreśla 

ogromną potrzebę kształcenia lekarzy w językach mniejszościowych; 

34. zachęca rządy państw członkowskich do włączania przedstawicieli mniejszości 

narodowych i językowych w opracowywanie systemów edukacji; 

35. zachęca państwa członkowskie do wyznaczenia preferencyjnych progów w uczeniu się 

języków regionalnych lub mniejszościowych, aby zapewnić sprawiedliwość w edukacji; 
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zachęca Komisję i państwa członkowskie do propagowania prawa osób należących do 

mniejszości narodowych lub etnicznych żyjących na obszarach zamieszkałych licznie 

przez takie mniejszości, w tym na obszarach wiejskich lub obszarach o bardzo 

rozproszonych osadach, do edukacji w języku mniejszościowym, zwłaszcza w języku 

ojczystym, w przypadku istnienia wystarczającego zapotrzebowania; wzywa Komisję i 

państwa członkowskie do zapewnienia, by przez reformy edukacji i politykę edukacyjną 

nie ograniczano prawa do edukacji w języku mniejszościowym; 

36. zachęca Komisję i państwa członkowskie do promowania dostępności zintegrowanego 

wsparcia w wymiarze pionowym dla języków mniejszościowych i regionalnych w 

systemach kształcenia, w szczególności przez utworzenie w ministerstwach edukacji 

państw członkowskich i w Komisji jednostek odpowiedzialnych za włączenie nauczania 

języków mniejszościowych i regionalnych do programów nauczania w szkołach; 

zachęca państwa członkowskie do promowania ciągłości ścieżki kształcenia w zakresie 

języków mniejszościowych, począwszy od edukacji przedszkolnej po szkolnictwo 

wyższe; 

37. podkreśla, że szkolenie nauczycieli i dostęp do wysokiej jakości podręczników i 

materiałów do nauki stanowią zasadnicze warunki wstępne dla zapewnienia uczniom 

wysokiej jakości kształcenia; uważa, że programy nauczania, materiały edukacyjne i 

podręczniki do historii powinny przedstawiać uczciwy, dokładny i bogaty w informacje 

obraz społeczeństw i kultur mniejszości narodowych i językowych; zauważa, że 

powszechnie znanym, wymagającym rozwiązania problemem związanym z nauczaniem 

języków mniejszościowych jest niewystarczająca dostępność wysokiej jakości 

materiałów dydaktycznych oraz odpowiednio wykwalifikowanych nauczycieli języka 

mniejszościowego; zauważa, że wielowymiarowe nauczanie historii powinno stanowić 

wymóg we wszystkich szkołach, zarówno w społecznościach mniejszościowych, jak i 

większościowych; zauważa znaczenie rozwoju szkoleń dla nauczycieli w celu 

dostosowania ich do potrzeb nauczania na różnych poziomach i w różnych typach 

szkół; 

38. podkreśla, że nauczanie języków mniejszościowych przyczynia się do wzajemnego 

zrozumienia między większością a mniejszością i zbliża społeczności; zachęca państwa 

członkowskie do przedsięwzięcia pozytywnych środków, aby zapewnić odpowiednią 

reprezentację mniejszości językowych w kształceniu, jak również w administracji 

publicznej i agencjach wykonawczych na szczeblu krajowym, regionalnym i gminnym; 

39. zachęca Komisję do szerszego propagowania programów skupiających się na wymianie 

doświadczeń i najlepszych praktyk dotyczących edukacji w językach regionalnych i 

mniejszościowych w Europie; wzywa UE i Komisję do położenia większego nacisku na 

języki regionalne i mniejszościowe w przyszłej edycji programów Erasmus+, 

„Kreatywna Europa” i Europa dla Obywateli na podstawie nowych wieloletnich ram 

finansowych;  

40. wyraża głębokie ubolewanie wobec faktu, że w niektórych państwach członkowskich 

uczniowie należący do mniejszości językowych nie są przyjmowani do placówek 

powszechnego systemu oświaty, lecz umieszcza się ich w szkołach specjalnych z 

uzasadnieniem, że nie znają wystarczająco języka, w którym prowadzone są lekcje; 
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przypomina, że kształcenie w języku mniejszościowym lub fakt przynależności do 

konkretnej mniejszości nie mogą być wykorzystywane jako pretekst do segregacji 

dzieci ze względu na tożsamość; apeluje do państw członkowskich o powstrzymanie się 

od tego rodzaju segregacji i podjęcie wystarczających działań umożliwiających takim 

uczniom udział w lekcjach prowadzonych w zwykłych szkołach; zachęca państwa 

członkowskie, aby rozważyły wprowadzenie do szkolnych programów nauczania 

tematyki podstawowych praw mniejszości narodowych i językowych jako środka na 

rzecz promowania różnorodności kulturowej i tolerancji poprzez edukację; 

Prawa językowe 

41. zwraca uwagę, że język stanowi zasadniczy aspekt tożsamości kulturowej oraz praw 

człowieka przysługujących mniejszościom; podkreśla konieczność promowania prawa 

do używania języka mniejszościowego zarówno w życiu prywatnym, jak i w przestrzeni 

publicznej, bez dyskryminacji, na obszarach zamieszkiwanych licznie przez osoby 

należące do mniejszości, dopilnowania, by języki mogły być przekazywane z pokolenia 

na pokolenie oraz ochrony różnorodności językowej w Unii; apeluje do Komisji, aby 

wzmocniła plan zakładający wspieranie nauczania i używania języków regionalnych, 

który może stać się jednym ze sposobów na walkę z dyskryminacją językową w UE, 

oraz by wspierała różnorodność językową; przypomina, że promowanie znajomości 

języków mniejszościowych wśród osób nienależących do mniejszości jest sposobem 

wspierania wzajemnego zrozumienia i uznania; 

42. podkreśla, że w rezolucji z dnia 11 września 2013 r. Parlament przypomniał, iż Komisja 

powinna zwrócić uwagę na fakt, że polityka niektórych państw członkowskich i 

regionów stwarza zagrożenie dla przetrwania języków używanych na ich terytoriach, 

nawet jeśli języki te nie należą do zagrożonych w kontekście europejskim apeluje do 

Komisji o zbadanie przeszkód o charakterze administracyjnym i ustawodawczym dla 

posługiwania się tymi językami; 

43. zauważa, że w UE oprócz 24 języków urzędowych występuje kilkadziesiąt innych 

języków, które także stanowią część jej dziedzictwa kulturowego i językowego oraz 

którymi w określonych regionach lub grupach posługuje się co najmniej 40 mln ludzi; 

zauważa, że wielojęzyczność Unii Europejskiej jest wyjątkowa na szczeblu organizacji 

międzynarodowych; zwraca uwagę, że zasada wielojęzyczności jest zapisana w Karcie 

praw podstawowych Unii Europejskiej, która zobowiązuje UE do poszanowania 

różnorodności językowej oraz wspierania bogatego dziedzictwa językowego i 

kulturowego Europy przez promowanie nauki języków i różnorodności językowej; 

44. zachęca Komisję i państwa członkowskie, aby w przypadku organów administracyjnych 

i organizacji użytku publicznego dopuściły i wspierały używanie języków regionalnych 

lub mniejszościowych w praktyce zgodnie z zasadą proporcjonalności, na przykład w 

relacjach między osobami i organizacjami prywatnymi a organami publicznymi; 

zachęca państwa członkowskie do udostępniania informacji i usług publicznych w tych 

językach, w tym w internecie, na obszarach zamieszkiwanych licznie przez osoby 

należące do mniejszości narodowych i etnicznych; 

45. zachęca państwa członkowskie, by ułatwiały dostęp do języków mniejszościowych i 

regionalnych przez finansowanie i wspieranie tłumaczeń, dubbingu i napisów oraz 
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skodyfikowanie odpowiedniej i niedyskryminującej terminologii w rejestrach 

administracyjnych, handlowych, gospodarczych, społecznych, technicznych i 

prawnych; 

46. zachęca organy regionalne i lokalne na tych obszarach, aby umożliwiły stosowanie 

języków regionalnych i mniejszościowych; zachęca państwa członkowskie do 

wykorzystywania jako wytycznych dobrych praktyk, które istnieją już na szczeblu 

krajowym; 

47. zachęca Komisje i państwa członkowskie do promowania używania języków 

regionalnych lub mniejszościowych na szczeblu lokalnym i regionalnym; w tym celu 

aktywnie zachęca władze regionalne i lokalne do zapewnienia, by takie języki były 

stosowane w praktyce; 

48. zachęca Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia, by na obszarach 

zamieszkałych licznie przez osoby należące do mniejszości narodowych lub 

językowych oznakowania i etykiety dotyczące bezpieczeństwa i ochrony, ważne 

obowiązkowe instrukcje i ogłoszenia publiczne mające znaczenie dla obywateli, bez 

względu na to, czy są podawane przez organy publiczne, czy przez sektor prywatny, 

oraz nazwy miejsc i oznaczenia kierunku były zapisywane w ich prawidłowej formie i 

dostępne w językach powszechnie stosowanych w danym regionie, w tym na znakach 

wskazujących na wjazd do miejscowości lub wyjazd z miejscowości i na wszystkich 

innych znakach drogowych zawierających informacje; 

49. zwraca uwagę, że wizualna reprezentacja języków regionalnych i mniejszościowych – 

znaki drogowe, nazwy ulic, nazwy instytucji administracyjnych, publicznych i 

handlowych itd. – ma zasadnicze znaczenie dla wspierania i ochrony praw mniejszości 

narodowych i etnicznych, jako że odzwierciedla i podnosi rangę użytkowania języków 

regionalnych i mniejszościowych, zachęcając osoby należące do mniejszości 

narodowych i etnicznych do używania, zachowania i rozwijania ich tożsamości 

językowej i praw językowych, wyrażania wieloetnicznej tożsamości lokalnej oraz 

wzmacniania poczucia odpowiedzialności jako członków grup żyjących w społeczności 

lokalnej lub regionalnej; 

50. wzywa państwa członkowskie do niepodejmowania lub zniesienia praktyk prawnych 

uniemożliwiających dostęp mniejszości narodowych i etnicznych do pełnego zakresu 

zawodów wykonywanych w danym państwie; wzywa państwa członkowskie do 

zagwarantowania odpowiedniego dostępu do usług prawnych i wymiaru 

sprawiedliwości; podkreśla, że przedstawiciele takich mniejszości powinni zostać 

wyraźnie poinformowani o procedurach obowiązujących na podstawie prawa 

krajowego, jeżeli doszło do naruszenia ich praw podstawowych jako osób należących 

do takiej mniejszości; 

51. zachęca państwa członkowskie do uznania, że każda osoba należąca do mniejszości 

narodowej ma prawo do używania swojego nazwiska (patronimiku) i imion w języku 

mniejszościowym oraz do ich oficjalnego uznania; 

52. zachęca Komisję i państwa członkowskie do podjęcia działań mających na celu 

usunięcie przeszkód administracyjnych i finansowych, które mogą ograniczać 
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różnorodność językową na szczeblu europejskim i krajowym oraz utrudniać korzystanie 

z praw językowych przysługujących osobom należącym do mniejszości narodowych i 

etnicznych oraz wykonywanie tych praw; apeluje do państw członkowskich, aby 

położyły kres dyskryminacyjnym praktykom pod względem językowym; 

53. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 

Komisji, Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, rządom i parlamentom 

państw członkowskich i państw kandydujących, OBWE, OECD, Radzie Europy i 

Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
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