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Oświadczenie pisemne na mocy art. 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w 
sprawie ochrony i popularyzacji języków regionalnych i mniejszościowych w UE1

1. W Unii Europejskiej jest ponad 60 języków regionalnych lub mniejszościowych, którymi 
posługuje się ponad 40 mln osób;

2. niemal wszystkie społeczności posługujące się językami regionalnymi lub 
mniejszościowymi mają trudności z utrzymaniem swoich języków; 49 języków jest 
poważnie zagrożonych wymarciem;

3. ochrona języków regionalnych i mniejszościowych to obowiązek wynikający z praw 
człowieka i podstawowy element składowy wielokulturowego i tolerancyjnego 
społeczeństwa opartego na zasadzie równości – część tożsamości człowieka;

4. w 2013 r. Parlament przyjął 645 głosami tzw. sprawozdanie Alfonsiego;

5. w związku z powyższym wzywa się Komisję, aby rozważyła dodatkowe działania służące 
ochronie języków zagrożonych wymarciem, a także udzieliła większego wsparcia 
finansowego społecznościom posługującym się takimi językami oraz władzom lokalnym i 
regionalnym na potrzeby działań uświadamiających na rzecz rzadziej używanych 
języków;

6. ponadto wzywa się Komisję, aby poinstruowała państwa członkowskie oraz władze 
regionalne i lokalne, że każda społeczność posługująca się językiem regionalnym lub 
mniejszościowym zagrożonym wymarciem powinna otrzymać podobne wsparcie;

7. niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Komisji.

1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się 
większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i 
przekazywane adresatom, jednakże nie jest ono wiążące dla Parlamentu.


