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Pozmeňujúci návrh  1 

Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, 

Giancarlo Scottà, Marco Zanni 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0353/2018 

József Nagy 

Minimálne normy pre menšiny v EÚ 

(2018/2036(INI)) 

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 3 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza 

nelegislatívny návrh uznesenia A8-0353/2018 

Uznesenie Európskeho parlamentu o minimálnych normách pre menšiny v EÚ 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ), 

– so zreteľom na články 21 a 22 Charty základných práv Európskej únie, 

– so zreteľom na Deklaráciu OSN o právach osôb patriacich k národnostným alebo 

etnickým, náboženským a jazykovým menšinám a na Deklaráciu OSN o právach 

pôvodného obyvateľstva, 

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorú prijalo Valné zhromaždenie 

OSN v roku 1948, 

– so zreteľom na Rámcový dohovor Rady Európy na ochranu národnostných menšín a 

Európsku chartu regionálnych alebo menšinových jazykov, 

– so zreteľom na rezolúciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 1985 

o postavení a právach národnostných menšín v Európe, ktorá bola prijatá v roku 2014, 

– so zreteľom na rezolúciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2196 o ochrane 

a podpore regionálnych alebo menšinových jazykov v Európe, ktorá bola prijatá v roku 

2018, 

– so zreteľom na rezolúciu Kongresu miestnych a regionálnych samospráv pri Rade 

Európy č. 424 o regionálnych a menšinových jazykoch v dnešnej Európe, ktorá bola 

prijatá v roku 2017, 

– so zreteľom na odporúčanie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 1201 na 

dodatkový protokol o právach menšín k Európskemu dohovoru o ľudských právach, 

ktoré bolo prijaté v roku 1993, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. februára 2018 o ochrane a nediskriminácii menšín 
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v členských štátoch EÚ1, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. septembra 2013 o ohrozených európskych 

jazykoch a jazykovej rozmanitosti v Európskej únii2, 

– so zreteľom na činnosť a zistenia medziskupiny Európskeho parlamentu pre tradičné 

menšiny, národnostné komunity a jazyky, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

A. keďže základné práva osôb patriacich k národnostným alebo jazykovým menšinám sú 

neoddeliteľnou súčasťou ľudských práv, ktoré sú univerzálne, nedeliteľné a nezávislé; 

keďže ochrana a podpora takýchto práv je nevyhnutná na zaistenie mieru, bezpečnosti, 

územnej a sociálnej súdržnosti a stability a na podporu tolerancie, vzájomného rešpektu, 

porozumenia a spolupráce medzi všetkými osobami žijúcimi na určitom území; 

B. keďže EÚ je mozaikou kultúr, jazykov, náboženstiev, tradícií a histórie, čím predstavuje 

spoločenstvo rozmanitých občanov zjednotených ich spoločnými základnými 

hodnotami; keďže toto bohatstvo Európy nie je samozrejmosťou a malo by sa chrániť 

a podporovať; 

C. keďže približne 8 % občanov EÚ patrí k národnostnej menšine a približne 10 % hovorí 

regionálnym alebo menšinovým jazykom; keďže však niekoľko regionálnych alebo 

menšinových jazykov ešte stále nemá žiadne právne uznanie zo strany členských štátov, 

v ktorých sa nimi hovorí; 

D. keďže ochrana základných práv osôb patriacich k národnostným alebo jazykovým 

menšinám môže pomôcť pri budovaní udržateľnej budúcnosti pre Európu a prispieť k 

zaručeniu dodržiavania zásad dôstojnosti, rovnosti a nediskriminácie; keďže prospech z 

toho budú mať nielen takéto menšiny, pretože táto ochrana a podpora prinesie stabilitu, 

hospodársky rozvoj a prosperitu pre všetkých; 

E. keďže pojem „menšiny“ nie je v zmluvách EÚ vymedzený, čo zodpovedá prístupu 

medzinárodného práva a spôsobuje právnu nejednoznačnosť; keďže však medzinárodné 

právo nepovažuje prisťahovalcov za národnú alebo jazykovú menšinu; 

F. keďže na základe Charty základných práv Európskej únie sa pojem „národnostné 

menšiny“ stal pojmom práva EÚ; keďže v článku 21 charty sa výslovne zdôrazňuje, že 

diskriminácia je zakázaná; 

G. keďže Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín (FCNM) a charta jazykov 

sú hlavné úspechy medzinárodného systému ochrany menšín a významné medzinárodné 

nástroje stanovujúce normy pre štáty, ktoré sú ich zmluvnými stranami; keďže účinok 

príslušných dohôd je oslabený pomalým procesom ratifikácie, výhradami, ktoré 

predložili zmluvné strany, a nedostatočnou kontrolou, čo spôsobuje závislosť ich 

uplatňovania od dobrej vôle štátov; keďže systematické nevykonávanie rozsudkov, 

                                                 
1 Prijaté texty, P8_TA(2018)0032. 
2 Ú. v. EÚ C 93, 9.3.2016, s. 52. 
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rozhodnutí a odporúčaní vedie tiež k tomu, že nedodržiavanie týchto dvoch 

medzinárodných nástrojov sa stáva bežnou praxou; 

H. keďže pri vypracúvaní minimálnych noriem na ochranu práv osôb patriacich k 

národnostným alebo jazykovým menšinám by sa mali brať do úvahy najlepšie postupy, 

ktoré sa už používajú v členských štátoch, napríklad v Taliansku (Južné Tirolsko) alebo 

v Nemecku (Šlezvicko-Holštajnsko); 

I. keďže práva osôb patriacich k národnostným alebo jazykovým menšinám sú zaručené 

mnohostrannými, ako aj dvojstrannými medzinárodnými dohodami a sú zakotvené v 

ústavných systémoch mnohých členských štátov a keďže ich dodržiavanie je 

významnou podmienkou posudzovania úrovne právneho štátu; 

J. keďže motto Európskej únie znie „Zjednotení v rozmanitosti“, tak ako bolo prijaté v 

roku 2000, a vyzdvihuje rešpektovanie národnostnej a jazykovej rozmanitosti ako jednu 

zo základných hodnôt Európskej únie; 

K. keďže jazyky sú neoddeliteľnou súčasťou identity ľudí a najbezprostrednejším 

prejavom ich kultúry; keďže rešpektovanie jazykovej rozmanitosti je základnou 

hodnotou EÚ, ako je stanovené napríklad v článku 22 charty a v preambule Zmluvy o 

EÚ, ktorá sa odvoláva na čerpanie inšpirácie „z kultúrneho, náboženského a 

humanistického dedičstva Európy, z ktorého sa vyvinuli univerzálne hodnoty 

nezrušiteľných a nescudziteľných práv ľudskej bytosti, slobody, demokracie, rovnosti a 

právneho štátu“; 

L. keďže jazyková rozmanitosť je významnou súčasťou kultúrneho bohatstva regiónu; 

keďže najmenej 40 až 50 miliónov ľudí v EÚ hovorí jedným z jej regionálnych 

alebo menšinových jazykov, z ktorých mnohé sú vážne ohrozené; keďže ústup 

menšinových jazykov je pozorovateľný v celej Európe; keďže regionálne 

alebo menšinové jazyky, ktoré nemajú oficiálny štatút, sú ešte viac vystavené riziku 

zániku; 

M. keďže všetky regionálne a menšinové jazyky by mali získať oficiálny štatút;  

N. keďže jazyková a národná identita sú dôležitými hodnotami, pričom jedna nevylučuje 

druhú; keďže vnútroštátne legislatívne systémy viacerých členských štátov sa vyznačujú 

značnými nedostatkami, pokiaľ ide o národnostné alebo jazykové menšiny, a niekedy aj 

nízkou úrovňou symetrie; 

O. keďže kultúrne dedičstvo Európy je bohaté a rozmanité; keďže kultúrne dedičstvo 

obohacuje životy jednotlivých občanov; keďže článok 3 Zmluvy o EÚ potvrdzuje, že 

Únia „rešpektuje svoju bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a zabezpečuje 

zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva“; keďže osoby patriace 

k menšinám, ktoré žijú v Európe už po stáročia, prispievajú k tomuto bohatému, 

jedinečnému a rôznorodému dedičstvu a sú neoddeliteľnou súčasťou Európy; 

P. keďže medzi členskými štátmi existujú veľké rozdiely v uznávaní národnostných alebo 

jazykových menšín a v rešpektovaní ich základných práv;  
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Q. keďže skutočná rovnosť znamená, že sa národnostným alebo jazykovým menšinám 

zaručí uplatňovanie ich základných práv, napríklad práva na identitu, používanie jazyka 

a vzdelávanie, ako aj kultúrnych a občianskych práv atď., a to na rovnocennej úrovni 

s väčšinou; 

R. keďže ešte stále existuje značný priestor na zlepšenie spôsobu, akým sa v členských 

štátoch ochrana práv národnostných alebo jazykových menšín skutočne zavádza do 

praxe; keďže legitimita demokratických inštitúcií je založená na zapojení a zastupovaní 

všetkých skupín v spoločnosti vrátane osôb patriacich k národnostným alebo jazykovým 

menšinám; 

1. pripomína, že v rámci existujúcich medzinárodných noriem má každý členský štát 

právo vymedziť, ktoré osoby patria k národnostným alebo jazykovým menšinám; 

2. pripomína, že členské štáty sú povinné zaručiť, aby ich príslušné národnostné alebo 

jazykové menšiny mohli plne uplatňovať svoje ľudské práva; 

3. pripomína, že na úrovni EÚ neexistuje žiadna spoločná norma pre práva menšín v EÚ, 

ani spoločná dohoda o tom, koho možno považovať za osobu patriacu k menšine; 

poznamenáva, že pojem „menšiny“ nie je vymedzený ani v Deklarácii OSN o právach 

osôb patriacich k národnostným alebo etnickým, náboženským a jazykovým menšinám, 

ani v Rámcovom dohovore na ochranu národnostných menšín; zdôrazňuje potrebu 

chrániť všetky národnostné alebo etnické a jazykové menšiny; odporúča, aby 

vymedzenie pojmu „národnostná menšina“ s ohľadom na zásady subsidiarity, 

proporcionality a nediskriminácie vychádzalo z vymedzenia stanoveného v odporúčaní 

Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 1201(1993) na dodatkový protokol o 

právach menšín k Európskemu dohovoru o ľudských právach, t. j. skupina osôb v 

určitom štáte, ktoré: 

– majú trvalý pobyt na území tohto štátu a sú jeho občanmi, 

– udržiavajú s týmto štátom dlhotrvajúce, pevné a trvalé väzby, 

– sa vyznačujú charakteristickými etnickými, kultúrnymi, náboženskými alebo 

jazykovými črtami, 

– sú zastúpené v dostatočnom počte, hoci ich je menej ako ostatných obyvateľov 

daného štátu alebo regiónu daného štátu, 

– majú záujem spoločne zachovávať to, čo vytvára ich identitu, vrátane vlastnej 

kultúry, tradícií, náboženstva alebo jazyka; 

4. žiada členské štáty, aby zabezpečili, aby ich právne systémy osobám patriacim k 

národnostnej alebo jazykovej menšine zaručovali, že nebudú diskriminované, a aby 

prijali a vykonávali cielené ochranné opatrenia; 

5. nabáda členské štáty, aby zaručili právo osôb patriacich k národnostným alebo 

jazykovým menšinám na zachovanie, ochranu a rozvoj ich vlastnej identity a aby prijali 

potrebné opatrenia na podporu účinného zapojenia takýchto menšín do spoločenského, 
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hospodárskeho a kultúrneho života a do vecí verejných; 

6. vyzýva členské štáty, aby ratifikovali Rámcový dohovor na ochranu národnostných 

menšín a chartu jazykov a plne dodržiavali zásady stanovené v týchto dokumentoch; 

vyzýva členské štáty a Komisiu, aby sa zdržali konania, ktoré je v rozpore s týmito 

zásadami; konštatuje, že EÚ a členské štáty sa musia zdržať prijímania právnych 

predpisov a správnych opatrení, ktoré oslabujú alebo obmedzujú práva osôb patriacich k 

národnostným alebo jazykovým menšinám; 

7. opätovne potvrdzuje, že domorodé obyvateľstvo by pri uplatňovaní svojich práv nemalo 

byť nijako diskriminované a malo by mať právo na dôstojnosť a rozmanitosť svojej 

kultúry, tradícií, dejín a ašpirácií, čo sa musí vhodne odrážať vo vzdelávaní 

a v informovaní verejnosti; nabáda tie členské štáty, ktoré ešte neratifikovali dohovor 

o domorodom a kmeňovom obyvateľstve (dohovor MOP č. 169 ), aby ho ratifikovali 

a aby ho v dobrej viere vykonávali; 

8. zdôrazňuje, že je potrebné rešpektovať a podporovať práva osôb patriacich k 

národnostným a jazykovým menšinám vrátane práva slobodne vyjadrovať, zachovávať 

a rozvíjať svoju kultúrnu alebo jazykovú identitu pri dodržiavaní identity, hodnôt a 

zásad krajiny, v ktorej žijú; nabáda členské štáty, aby podporovali pravidelné 

monitorovanie jazykovej a kultúrnej rozmanitosti týchto ľudí; 

9. vyzýva členské štáty, aby v rámci konzultácií so zástupcami menšín aj naďalej 

podporovali a financovali zhromažďovanie spoľahlivých a dôveryhodných údajov 

o rovnosti, a to s cieľom merať nerovnosti a diskrimináciu; požaduje účinné celoúnijné 

monitorovanie situácie národnostných a etnických menšín; domnieva sa, že Agentúra 

EÚ pre základné práva (FRA) by mala dôslednejšie monitorovať diskrimináciu 

národnostných a etnických menšín v členských štátoch; 

10. uznáva dôležitú úlohu občianskej spoločnosti pri podpore identity a kultúrneho 

dedičstva národnostných a jazykových menšín; nabáda Komisiu a členské štáty, aby v 

tejto veci presadzovali dostatočné financovanie a podporu; 

11. zdôrazňuje, že členské štáty by mali podporovať vzájomné priateľské a stabilné vzťahy, 

a nabáda ich, aby udržiavali otvorený a podporujúci dialóg so susednými krajinami, 

najmä v pohraničných regiónoch, ktoré sa môžu vyznačovať cezhraničnými jazykmi a 

kultúrami; 

12. nabáda Komisiu a členské štáty, aby podporovali všetky pokojné formy prejavu 

národných alebo jazykových menšinových kultúr; nabáda členské štáty, aby do 

učebných osnov zahrnuli históriu svojich národnostných a etnických menšín a 

podporovali kultúru tolerancie na svojich školách; nabáda členské štáty, aby 

zabezpečili, aby sa história a základné práva osôb patriacich k národnostným alebo 

jazykovým menšinám stali súčasťou ich vnútroštátneho systému vzdelávania tam, kde 

tieto menšiny skutočne žijú; 

Národnostné a etnické menšiny 

13. konštatuje, že národnostné a etnické menšiny sú skupiny osôb patriacich k menšinám, 
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ktoré žijú na rovnakom území a majú spoločnú identitu, v niektorých prípadoch v 

dôsledku zmien hraníc, v iných prípadoch v dôsledku toho, že dlhodobo obývajú určitú 

oblasť, čím sa im podarilo zachovať si vlastnú identitu; vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby chránili kultúrnu a jazykovú identitu národnostných a etnických menšín a aby 

vytvorili podmienky na presadzovanie tejto identity; poukazuje na dôležitú úlohu, ktorú 

môžu regionálne a miestne orgány v EÚ zohrávať pri ochrane národnostných a 

etnických menšín, a domnieva sa, že administratívna reorganizácia a zmeny v územnom 

členení nesmú mať pre tieto menšiny negatívne dôsledky; nabáda členské štáty, aby 

finančné zdroje na vykonávanie práv menšín poskytovali z centrálneho rozpočtu, 

a nezaťažovali tak miestne rozpočty; 

14. nabáda Komisiu a členské štáty, aby národnostným a etnickým menšinám zaručili 

rovnaké možnosti účasti na politickom a spoločenskom živote; nabáda členské štáty, 

aby prijali volebné systémy a zákony uľahčujúce zastúpenie národnostných a etnických 

menšín;  

15. nabáda Komisiu a členské štáty, aby uskutočnili koherentnú analýzu svojich súčasných 

politík s cieľom sprehľadniť ich silné a slabé stránky a zabezpečiť dodržiavanie práv 

národnostných a etnických menšín; 

Kultúrne práva 

16. zdôrazňuje, že kultúrne aktivity sú základnými oblasťami pre zachovanie identity 

národnostných a etnických menšín a že zachovávanie tradícií menšín a vyjadrenie 

umeleckých hodnôt v materinskom jazyku sú mimoriadne dôležité z hľadiska 

zachovania európskej rozmanitosti; konštatuje, že zachovanie kultúrneho dedičstva 

národnostných a jazykových menšín je spoločným záujmom EÚ a členských štátov; 

nabáda Komisiu a členské štáty, aby podporovali, posilňovali a presadzovali kultúrne 

práva takýchto menšín; 

17. pripomína, že pochopenie toho, čo znamená kultúra, je nevyhnutné na vymedzenie 

rozsahu práv národnostných a jazykových menšín v tejto súvislosti; konštatuje, že 

v širšom zmysle je kultúra súhrnom materiálnych a nemateriálnych činností a úspechov 

daného národa a to, čo ju odlišuje od iných národov; zdôrazňuje, že kultúrne práva by 

mali zahŕňať právo zúčastňovať sa na kultúrnom živote, právo využívať kultúrne 

aktivity, jazykové práva a ochranu kultúrneho a vedeckého dedičstva; 

18. nabáda Komisiu a členské štáty, aby uznali prínos národnostných a etnických menšín ku 

kultúrnemu dedičstvu Únie, posilnili dialóg so zástupcami menšín a s osobami, ktoré 

patria k menšinám, a určili a vykonávali koordinované politiky a opatrenia zamerané na 

udržateľné riadenie ochrany a rozvoja ich kultúry; nabáda členské štáty, aby v záujme 

ochrany kultúrnych práv zaručili primeraný stupeň inštitucionalizácie postupov na 

celoštátnej úrovni; 

19. nabáda Komisiu a členské štáty, aby národnostné a etnické menšiny a osoby, ktoré 

k nim patria, zapájali do rozvoja vedomostí a zručností, ktoré sú potrebné na 

zachovanie, udržateľné riadenie a rozvoj kultúrneho dedičstva a ktoré by sa mali 

odovzdať budúcim generáciám, a aby ich v tomto rozvoji podporovali; nabáda Komisiu 

a členské štáty, aby zriadili a udržiavali rozsiahle kultúrne fondy pre osoby patriace k 
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menšinám, a to tak na horizontálnej, ako aj na vertikálnej úrovni, s cieľom zaistiť 

účinnú, transparentnú a spravodlivú podporu kultúrneho života národnostných a 

jazykových menšín; 

20. zdôrazňuje skutočnosť, že médiá zohrávajú ústrednú úlohu, pokiaľ ide o kultúrne a 

jazykové práva; pripomína, že možnosť mať prístup k informáciám a obsahu, prijímať 

ich a zverejňovať v jazyku, ktorému človek plne rozumie a vie v ňom komunikovať, je 

predpokladom rovnocennej a účinnej účasti na verejnom hospodárskom, spoločenskom 

a kultúrnom živote; v tejto súvislosti poznamenáva, že osobitnú pozornosť treba 

venovať potrebám osôb patriacim k národnostným a etnickým menšinám, ktoré žijú 

v pohraničných, vidieckych a odľahlých oblastiach; vyjadruje znepokojenie nad 

nedostatočným financovaním médií, ktoré publikujú alebo vysielajú v regionálnych 

alebo menšinových jazykoch; nabáda Komisiu a členské štáty, aby poskytovali 

primerané financovanie organizáciám a médiám, ktoré zastupujú menšiny, s cieľom 

prispieť tak k ochrane kultúrnych identít menšín a umožniť im sprostredkovať ich 

názory, jazyk a kultúru väčšinovému obyvateľstvu; 

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili nezávislosť fungovania médií, aby 

podporovali používanie menšinových jazykov v médiách a aby pri udeľovaní licencií na 

poskytovanie mediálnych služieb vrátane licencií na televízne a rozhlasové vysielanie 

zohľadňovali národnostné a etnické menšiny; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

poskytovali náležité finančné prostriedky organizáciám zastupujúcim menšiny, a to s 

cieľom posilniť ich pocit spolupatričnosti a identifikácie s ich príslušnou menšinovou 

skupinou, ako aj zviditeľniť ich identitu, jazyky, históriu a kultúru v očiach väčšinového 

obyvateľstva; 

22. pripomína zásadnú úlohu verejnoprávnych médií pri propagovaní takéhoto obsahu, 

najmä pod demokratickou kontrolou miestnych alebo regionálnych orgánov; nabáda 

Komisiu, aby vytvorila právne a regulačné podmienky na zabezpečenie slobody vo 

vysielaní, v retransmisii a prijímaní audiovizuálneho obsahu v regiónoch, kde žijú 

menšiny, aby tak mohli sledovať a počúvať vo svojom materinskom jazyku obsah, ktorý 

je vysielaný cezhranične bez geografického blokovania; 

23. nabáda členské štáty, aby sa vyvarovali takého politického a právneho konania a politík, 

ktorých cieľom je stanovenie obmedzujúcich opatrení, ako je povinné titulkovanie 

a/alebo preklad a povinné kvóty na programy v úradných jazykoch; nabáda Komisiu a 

členské štáty, aby umožňovali a podporovali fungovanie médií vysielajúcich v 

regionálnych či menšinových jazykoch, a to aj v online rozhraniach; vyzýva Komisiu a 

členské štáty, aby zabezpečili náležité finančné prostriedky alebo granty pre organizácie 

a médiá, ktoré zastupujú národnostné a etnické menšiny, a to s ohľadom na ich 

regionálne špecifiká a potreby; 

24. vyzýva členské štáty, aby v nadväznosti na Európsky rok kultúrneho dedičstva posilnili 

a podporili kultúry svojich národnostných a jazykových menšín, a tým podporili šírenie 

informácií o ich dejinách a tradíciách a zabezpečili, aby dotknuté národy nezostali 

izolované; 

Právo na vzdelanie 
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25. konštatuje, že vzdelávanie zohráva kľúčovú úlohu v oblasti socializácie a rozvoja 

identity a zostáva hlavným nástrojom na oživenie a udržanie ohrozených menšinových 

jazykov; zdôrazňuje, že každá osoba patriaca k národnostnej menšine má právo na 

vzdelanie v menšinovom jazyku; zdôrazňuje, že pre zachovanie kultúrnej a jazykovej 

identity má zásadný význam kontinuita vzdelávania v materinskom jazyku; konštatuje, 

že pokiaľ ide o vzdelávanie v menšinovom jazyku, neexistuje jediný osvedčený model, 

ktorý by bol vhodný pre všetky národnostné a etnické menšiny; poznamenáva, že 

osobitnú pozornosť treba venovať ľuďom, ktorí používajú posunkový jazyk; 

26. pripomína, že v článku 14 Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu 

národnostných menšín sa odporúča, aby sa štáty, ktoré sú stranami tohto dohovoru, v 

rámci svojich možností a v rámci svojich vzdelávacích systémov usilovali zabezpečiť, 

aby osoby patriace k národnostným menšinám mali primerané príležitosti učiť sa 

príslušný menšinový jazyk alebo dostávať pokyny v tomto jazyku, a to bez toho, aby 

bola dotknutá výučba úradného jazyka alebo vyučovanie v tomto jazyku; 

27. podporuje Komisiu a členské štáty vo vykonávaní ďalších krokov s cieľom vytvoriť 

vhodné nástroje na presadzovanie a podporu používania jazykov, ktorými hovoria 

národnostné a etnické menšiny, ako úradných jazykov na územiach, ktoré obývajú, a to 

na miestnej alebo regionálnej úrovni a v súlade so zásadami Rámcového dohovoru na 

ochranu národnostných menšín a charty jazykov, a aby zároveň zabezpečili, aby táto 

ochrana a podpora používania regionálnych a menšinových jazykov nebola na úkor 

úradných jazykov ani povinnosti sa ich naučiť; 

28. vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektoré členské štáty ešte neratifikovali chartu 

jazykov a že niektoré z tých, ktoré ju ratifikovali, ju účinne nevykonávajú; vyjadruje 

sklamanie z toho, že v niektorých členských štátoch sa existujúce práva buď 

nevykonávajú, alebo sa nimi otvorene opovrhuje; 

29. nabáda Komisiu a členské štáty, aby v súlade s medzinárodnými normami zabezpečili, 

aby osoby patriace k národnostným a etnickým menšinám mali zaručené práva a 

zodpovedajúce príležitosti na získanie vzdelania v menšinovom jazyku aj na 

vyučovanie vo svojom materinskom jazyku, a to tak vo verejných, ako aj v súkromných 

vzdelávacích zariadeniach; nabáda členské štáty, aby vypracovali vhodné politiky 

vzdelávania a vykonávali tie politiky, ktoré najlepšie vyhovujú potrebám národnostných 

a etnických menšín, a to aj prostredníctvom osobitných vzdelávacích programov alebo 

osobitných učebných osnov a učebníc; nabáda členské štáty, aby poskytovali finančné 

prostriedky na odbornú prípravu učiteľov s cieľom zabezpečiť účinné vyučovanie v 

menšinových jazykoch a aby začlenili najlepšie postupy v oblasti vyučovania cudzích 

jazykov do metodiky vyučovania úradných jazykov, pokiaľ ide o učebné plány pre 

školy, ktoré poskytujú vzdelávanie v menšinovom jazyku; zdôrazňuje, že členské štáty 

by mali zabezpečiť, aby sa tak regionálne či menšinové jazyky, ako aj úradný jazyk 

vyučovali pomocou vhodných metód; 

30. nabáda členské štáty, aby zabezpečili, aby osoby, ktorých materinským jazykom je 

regionálny alebo menšinový jazyk, mali príležitosť dostatočne sa naučiť úradný jazyk, a 

to začlenením osvedčených postupov z výučby cudzích a druhých jazykov do 

metodického prístupu prijatého pre výučbu úradného jazyka štátu; 
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31. zdôrazňuje, že osoby patriace k menšinám by sa mali učiť aj jazyk, dejiny a kultúru 

väčšinového obyvateľstva a že žiaci patriaci k väčšinovému obyvateľstvu a široká 

verejnosť by mali byť oboznámení s dejinami a kultúrou menšín a mali by mať 

príležitosť učiť sa menšinové jazyky; 

32. nabáda členské štáty, aby podporovali zostavenie takých učebníc, ktoré spĺňajú potreby 

osôb, ktoré hovoria regionálnymi alebo menšinovými jazykmi, alebo, ak sa to ukáže ako 

nemožné, umožnili používanie učebníc z iných krajín, ktoré boli vydané v týchto 

jazykoch, a to v spolupráci so vzdelávacími regulačnými orgánmi krajín, v ktorých sa 

dotknuté jazyky používajú; 

33. zdôrazňuje význam vysokoškolského vzdelávania v materinskom jazyku a odbornej 

prípravy odborníkov so znalosťou špecializovanej terminológie, najmä v regiónoch 

s veľkým počtom osôb, ktoré hovoria dotknutým jazykom; zdôrazňuje naliehavú 

potrebu vyučovať lekárov v menšinových jazykoch; 

34. nabáda vlády členských štátov, aby zástupcov národnostných a jazykových menšín 

zapojili do rokovaní o organizácii ich vzdelávacích systémov; 

35. nabáda členské štáty, aby v záujme zabezpečenia rovnosti vo vzdelávaní vymedzili 

preferenčné prahové hodnoty pre štúdium regionálnych alebo menšinových jazykov; 

nabáda Komisiu a členské štáty, aby podporovali právo osôb patriacich k národnostným 

alebo etnickým menšinám, ktoré žijú v oblastiach s veľkým zastúpením takýchto 

menšín vrátane vidieckych oblastí alebo oblastí so značne roztrúsenými osadami, na 

získanie vzdelania v menšinovom jazyku, najmä vo svojom materinskom jazyku, ak po 

ňom existuje dostatočný dopyt; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, aby 

reformy a politiky v oblasti vzdelávania neobmedzovali právo na získanie vzdelania v 

menšinovom jazyku; 

36. nabáda Komisiu a členské štáty, aby presadzovali dostupnosť integrovanej podpory na 

vertikálnej úrovni pre menšinové a regionálne jazyky vo vzdelávacích systémoch, a to 

konkrétne vytvorením útvarov na ministerstvách školstva členských štátov, ako aj v 

rámci Komisie, ktoré budú zodpovedné za začleňovanie vzdelávania v menšinových a 

regionálnych jazykoch do školských učebných plánov; nabáda členské štáty, aby 

podporovali kontinuitu vzdelávania v menšinových jazykoch – od predškolského až po 

terciárne vzdelávanie; 

37. zdôrazňuje, že odborná príprava učiteľov a prístup ku kvalitným učebniciam a učebným 

materiálom sú základnými predpokladmi zabezpečenia kvalitného vzdelania pre 

študentov; konštatuje, že učebné osnovy, vzdelávacie materiály a učebnice dejepisu by 

mali obsahovať spravodlivé, presné a informatívne zobrazenie spoločností a kultúr 

národnostných a jazykových menšín; poznamenáva, že všeobecne uznávaným 

problémom vzdelávania v menšinovom jazyku, ktorý treba riešiť, je nedostatok 

vysokokvalitných učebných materiálov a riadne kvalifikovaných učiteľov menšinových 

jazykov; poukazuje na to, že viacrozmerná výučba dejín by mala byť požiadavkou na 

všetkých školách, či už v menšinových, alebo vo väčšinových komunitách; poukazuje 

na význam rozvoja odbornej prípravy učiteľov s cieľom prispôsobiť sa potrebám 

výučby na rôznych úrovniach a v rôznych typoch škôl; 
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38. zdôrazňuje, že výučba menšinových jazykov prispieva ku vzájomnému porozumeniu 

medzi väčšinovým obyvateľstvom a menšinami a zbližuje komunity; nabáda členské 

štáty, aby uplatňovali pozitívne opatrenia na zaistenie riadneho zastúpenia jazykových 

menšín vo vzdelávaní, ako aj vo verejnej správe a vo výkonných agentúrach na 

celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni; 

39. nabáda Komisiu, aby posilnila podporu programov zameraných na výmenu skúseností a 

najlepších postupov v oblasti vzdelávania v regionálnych a menšinových jazykoch v 

Európe; žiada Európsku úniu a Komisiu, aby v novom viacročnom finančnom rámci 

(VFR) kládli väčší dôraz na regionálne a menšinové jazyky v budúcej generácii 

programov Erasmus+, Kreatívna Európa a Európa pre občanov;  

40. vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že v niektorých členských štátoch 

žiaci, ktorí patria k jazykovým menšinám, nie sú začlenení do bežných vzdelávacích 

zariadení, ale sú umiestnení do špeciálnych škôl s odôvodnením, že nemajú dostatočnú 

znalosť vyučovacieho jazyka; pripomína, že vzdelanie v menšinovom jazyku ani 

spolupatričnosť k akejkoľvek konkrétnej menšine nemožno použiť ako dôvod na 

ospravedlnenie segregácie detí na základe identity; vyzýva členské štáty, aby upustili od 

takejto segregácie a prijali primerané opatrenia s cieľom umožniť takýmto žiakom 

navštevovať triedy v bežných školách; nabáda členské štáty, aby zvážili zahrnutie tém 

konkrétne venovaných základným právam národnostných a jazykových menšín do 

školských osnov ako prostriedku presadzovania kultúrnej rozmanitosti a tolerancie 

prostredníctvom vzdelávania; 

Jazykové práva 

41. konštatuje, že jazyk je základnou súčasťou kultúrnej identity menšín a ich ľudských 

práv; zdôrazňuje, že treba podporovať právo na používanie menšinového jazyka v 

súkromí, ako aj na verejnosti a bez diskriminácie, a to v oblastiach, v ktorých žije 

značný počet osôb patriacich k menšinám, s cieľom zabezpečiť, aby sa jazyky mohli 

odovzdávať z jednej generácie na druhú, a chrániť jazykovú rozmanitosť v rámci Únie; 

vyzýva Komisiu, aby posilnila svoj plán na podporu výučby a používania regionálnych 

jazykov ako možného spôsobu boja proti jazykovej diskriminácii v EÚ a aby 

presadzovala jazykovú rozmanitosť; pripomína, že presadzovanie znalosti menšinových 

jazykov ľuďmi, ktorí nie sú príslušníkmi danej menšiny, je spôsobom, ako podporovať 

vzájomné porozumenie a uznanie; 

42. zdôrazňuje, že Parlament vo svojom uznesení z 11. septembra 2013 pripomenul, že 

Komisia by mala venovať pozornosť tomu, že niektoré členské štáty a regióny svojimi 

politikami ohrozujú prežitie jazykov na svojom území, aj keď tieto jazyky v európskom 

kontexte ohrozené nie sú; vyzýva Komisiu, aby preskúmala administratívne 

a legislatívne prekážky, ktoré bránia používaniu týchto jazykov; 

43. konštatuje, že EÚ je okrem 24 úradných jazykov domovom aj pre desiatky ďalších 

jazykov, ktoré sú takisto súčasťou jej kultúrneho a jazykového dedičstva a ktorými 

hovorí najmenej 40 miliónov ľudí v určitých regiónoch alebo v rámci určitých skupín; 

poukazuje na to, že viacjazyčnosť Európskej únie je na úrovni medzinárodných 

organizácií jedinečná; poznamenáva, že zásada viacjazyčnosti je zakotvená v Charte 

základných práv Európskej únie, z ktorej pre EÚ vyplýva povinnosť rešpektovať 
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jazykovú rozmanitosť a podporovať bohaté jazykové a kultúrne dedičstvo Európy 

presadzovaním jazykového vzdelávania a jazykovej rozmanitosti; 

44. nabáda Komisiu a členské štáty, aby v rámci administratívnych orgánov a organizácií 

poskytujúcich verejné služby v súlade so zásadou proporcionality umožňovali a 

podporovali používanie regionálnych alebo menšinových jazykov v praxi, ako napríklad 

vo vzťahoch medzi súkromnými osobami a organizáciami na jednej strane a subjektmi 

verejného sektora na druhej strane; nabáda členské štáty, aby v oblastiach, v ktorých 

žije značný počet osôb patriacich k národnostným a etnickým menšinám, sprístupňovali 

informácie a verejné služby v ich jazykoch, a to aj na internete; 

45. nabáda členské štáty, aby podporili prístup k menšinovým a regionálnym jazykom 

prostredníctvom financovania a podpory prekladu, dabingu a titulkovania a 

kodifikáciou vhodnej a nediskriminačnej terminológie v administratívnej, obchodnej, 

hospodárskej, sociálnej, technickej a právnej oblasti; 

46. nabáda regionálne a miestne orgány, aby v dotknutých zónach zaistili používanie 

regionálnych a menšinových jazykov; nabáda členské štáty, aby ako usmernenia 

využívali osvedčené postupy, ktoré už existujú na vnútroštátnej úrovni; 

47. nabáda Komisiu a členské štáty, aby podporovali používanie regionálnych alebo 

menšinových jazykov na miestnej a regionálnej úrovni; s ohľadom na tento cieľ aktívne 

nabáda regionálne a miestne orgány, aby zabezpečili používanie dotknutých jazykov 

v praxi; 

48. nabáda Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, aby sa v oblastiach, v ktorých žije 

značný počet osôb patriacich k národnostným alebo jazykovým menšinám, 

bezpečnostné značenia a označenia, dôležité záväzné pokyny a verejné oznámenia 

určené občanom, či už poskytované verejnými orgánmi alebo súkromným sektorom, 

ako aj toponymické názvy a topografické označenia uvádzali v správnej forme a aby 

boli dostupné v jazykoch bežne používaných v danom regióne, a to aj na značkách 

označujúcich vstup do alebo výstup z mestských oblastí a na všetkých ostatných 

cestných značeniach poskytujúcich informácie; 

49. konštatuje, že vizuálne znázornenie regionálnych a menšinových jazykov – dopravné 

značky, názvy ulíc, názvy administratívnych, verejných a obchodných inštitúcií atď. – 

je nevyhnutné na podporu a ochranu práv národnostných a etnických menšín, keďže to 

odráža a zároveň aj podporuje aktívne používanie regionálnych a menšinových jazykov, 

čím príslušníkov národnostných a etnických menšín povzbudzuje v tom, aby používali, 

chránili a rozvíjali svoju osobitnú jazykovú identitu a jazykové práva, vyjadrovali svoju 

multietnickú miestnu identitu a posilňovali svoj pocit zodpovednosti ako príslušníkov 

skupín žijúcich v miestnej alebo regionálnej komunite; 

50. vyzýva členské štáty, aby nepoužívali alebo zrušili právne praktiky brániace v prístupe 

národnostných a jazykových menšín k úplnému spektru profesií vykonávaných v danom 

štáte; vyzýva členské štáty, aby zaručili primeraný prístup k právnym a justičným 

službám; zdôrazňuje, že zástupcovia týchto menšín by mali byť výslovne informovaní 

o postupoch, ktoré sa podľa vnútroštátneho práva uplatňujú v prípade porušenia ich 

základných práv ako osôb patriacich k takejto menšine; 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

51. nabáda členské štáty, aby uznali, že každá osoba patriaca k národnostnej menšine má 

právo používať svoje priezvisko (patronymum) a meno či mená v menšinovom jazyku 

a právo na ich oficiálne uznanie; 

52. nabáda Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia na odstránenie administratívnych a 

finančných prekážok, ktoré by mohli brániť jazykovej rozmanitosti na európskej a 

vnútroštátnej úrovni a požívaniu a uplatňovaniu jazykových práv osôb patriacich 

k národnostným a etnickým menšinám; naliehavo vyzýva členské štáty, aby skoncovali 

s jazykovo diskriminačnými praktikami; 

53. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Agentúre 

Európskej únie pre základné práva, vládam a parlamentom členských štátov 

a kandidátskych krajín, OBSE, OECD, Rade Európy a Organizácii Spojených národov. 

Or. en 

 

 

 


