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Declarație scrisă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, referitoare 
la protejarea și promovarea limbilor regionale și minoritare în UE1

1. În Uniunea Europeană există peste 60 de limbi regionale sau minoritare, vorbite de mai 
mult de 40 de milioane de persoane.

2. Aproape toate comunitățile lingvistice regionale și minoritare se confruntă cu dificultăți în 
ceea ce privește asigurarea supraviețuirii limbilor lor; 49 de limbi sunt grav periclitate.

3. Protejarea limbilor regionale și minoritare constituie o obligație legată de drepturile 
omului și o componentă esențială a edificării societăților bazate pe egalitate, 
multiculturalitate și toleranță – parte a identității umane.

4. În 2013, Parlamentul a adoptat așa-numitul Raport Alfonsi, cu 645 de voturi pentru.

5. Comisia este, deci, chemată să conceapă acțiuni suplimentare privind protejarea limbilor 
periclitate și să ofere un sprijin financiar mai consistent comunităților lingvistice și 
autorităților locale și regionale, cu scopul de a mări gradul de sensibilizare în privința 
limbilor mai puțin vorbite.

6. Comisia este, de asemenea, chemată să consilieze statele membre și autoritățile regionale 
și locale în sensul că tuturor comunităților regionale sau minoritare periclitate sub raport 
lingvistic ar trebui să le fie acordat un sprijin asemănător.

7. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Comisiei.

1 În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, 
în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în 
procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze 
Parlamentul.


