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14.12.2020 B9-0403/1

Predlog spremembe 1
Rasmus Andresen
v imenu skupine Verts/ALE
Clare Daly, Pernando Barrena Arza
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B9-0403/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Evropska državljanska pobuda Zaščita manjšin – milijon podpisov za raznolikost Evrope

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva, naj EU in Svet Evrope 
tesneje sodelujeta na področju varstva 
pravic narodnostnih in jezikovnih manjšin; 
opozarja, da bi lahko EU s takšnim 
sodelovanjem gradila na dosežkih in 
izkušnjah Sveta Evrope, ta pa bi lahko 
učinkoviteje izvajal svoja priporočila v 
zvezi z Okvirno konvencijo za varstvo 
narodnih manjšin in Evropsko listino o 
regionalnih in manjšinskih jezikih;

10. poziva, naj EU in Svet Evrope 
tesneje sodelujeta na področju varstva 
pravic narodnostnih in jezikovnih manjšin; 
opozarja, da bi lahko EU s takšnim 
sodelovanjem gradila na dosežkih in 
izkušnjah Sveta Evrope, ta pa bi lahko 
učinkoviteje izvajal svoja priporočila v 
zvezi z Okvirno konvencijo za varstvo 
narodnih manjšin in Evropsko listino o 
regionalnih in manjšinskih jezikih; 
spodbuja države članice, naj ratificirajo in 
izvajajo Okvirno konvencijo za varstvo 
narodnih manjšin in Evropsko listino o 
regionalnih ali manjšinskih jezikih;
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Predlog spremembe 2
Clare Daly
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B9-0403/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Evropska državljanska pobuda Zaščita manjšin – milijon podpisov za raznolikost Evrope

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva Komisijo, naj v okviru svoje 
širitvene politike okrepi spremljanje 
sprejemanja in izvajanja zakonodaje, 
povezane s spoštovanjem pravic 
pripadnikov narodnih manjšin, kot 
pomemben sestavni del političnih meril za 
proces pristopa;
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Predlog spremembe 3
Rasmus Andresen
v imenu skupine Verts/ALE
Clare Daly, Pernando Barrena Arza
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B9-0403/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Evropska državljanska pobuda Zaščita manjšin – milijon podpisov za raznolikost Evrope

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. priznava, da so za varstvo 
narodnostnih in jezikovnih manjšin 
predvsem pristojni organi držav članic; 
vendar poudarja, da mora Unija pri tem 
odločno podpirati organe držav članic; 
opozarja, da je več držav članic uspešen 
zgled spoštljivega in harmoničnega 
sobivanja različnih skupnosti, tudi na 
področju jezikovne politike in politike 
kulturne revitalizacije; poziva države 
članice, naj si izmenjujejo primere dobre 
prakse o varstvu in podpori pravic 
pripadnikov manjšin, ter poziva EU, naj 
olajša tovrstne izmenjave;

11. priznava, da so za varstvo 
narodnostnih in jezikovnih manjšin 
predvsem pristojni nacionalni, lokalni in 
regionalni organi držav članic; vendar 
poudarja, da mora Unija pri tem odločno 
podpirati nacionalne, lokalne in 
regionalne organe držav članic; opozarja, 
da je več držav članic uspešen zgled 
spoštljivega in harmoničnega sobivanja 
različnih skupnosti, tudi na področju 
jezikovne politike in politike kulturne 
revitalizacije; poziva države članice, naj si 
izmenjujejo primere dobre prakse o varstvu 
in podpori pravic pripadnikov manjšin, ter 
poziva EU, naj olajša tovrstne izmenjave;
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Predlog spremembe 4
Rasmus Andresen
v imenu skupine Verts/ALE
Clare Daly, Pernando Barrena Arza
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B9-0403/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Evropska državljanska pobuda Zaščita manjšin – milijon podpisov za raznolikost Evrope

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opozarja, da je jezikovna 
raznolikost dragocen sestavni del 
kulturnega bogastva Evrope, ki bi ga bilo 
treba zaščititi, da se bodo lahko regionalni 
ali manjšinski jeziki prenašali iz roda v 
rod; je močno zaskrbljen, ker nekaterim 
regionalnim ali manjšinskim jezikom grozi 
izumrtje; poudarja, da so na tem področju 
potrebni dodatni ukrepi; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj spodbujajo 
učenje jezikov po EU, tudi učenje 
manjšinskih jezikov; ugotavlja, da 
evropska državljanska pobuda poziva k 
vzpostavitvi evropskega centra za 
raznolikost jezikov, ki bi varoval bogato 
raznolikost evropskih jezikov;

15. poudarja, da ima vsak pripadnik 
narodne ali jezikovne manjšine pravico do 
izobraževanja v manjšinskem jeziku; 
ugotavlja, da evropska državljanska 
pobuda poziva k vzpostavitvi evropskega 
centra za raznolikost jezikov, ki bi varoval 
bogato raznolikost evropskih jezikov, ter 
spodbuja države članice, naj podpirajo 
dolgoročno jezikovno načrtovanje z 
ustreznim financiranjem, tudi z naložbami 
v razvoj visokokakovostnih učnih 
materialov v manjšinskih jezikih za vse 
stopnje izobraževanja; je močno 
zaskrbljen, ker nekaterim regionalnim ali 
manjšinskim jezikom grozi izumrtje; 
poudarja, da so na tem področju potrebni 
dodatni ukrepi; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj spodbujajo učenje 
jezikov po EU, tudi učenje manjšinskih 
jezikov; ugotavlja, da evropska 
državljanska pobuda poziva k vzpostavitvi 
evropskega centra za raznolikost jezikov, 
ki bi varoval bogato raznolikost evropskih 
jezikov;
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