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Въпрос с искане за устен отговор O-000008/2014 

до Комисията 
Член 115 от Правилника за дейността 

Eric Andrieu, Ivo Vajgl, László Tőkés, Alain Cadec, Jean-Jacob Bicep, Hannu Takkula, Nils 

Torvalds, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Catherine Grèze, Jill Evans, 

François Alfonsi, Tatjana Ždanoka, Alojz Peterle, Edit Bauer, Alajos Mészáros, Kinga Göncz, 

Herbert Dorfmann, Maria Badia i Cutchet, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen, 

Raül Romeva i Rueda, Edit Herczog, Milan Zver, Valdemar Tomaševski, Janusz Wojciechowski, 

Bernd Posselt, Iuliu Winkler, Anna Hedh, Kinga Gál, László Surján, György Schöpflin, 

Giommaria Uggias, Csaba Sándor Tabajdi, Ryszard Czarnecki, Danuta Jazłowiecka, Mirosław 

Piotrowski, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, 

Zbigniew Ziobro, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal 

Относно: Закрила на традиционните национални и езикови малцинства в Европа и на техните 
езици 

Традиционните национални малцинства съставляват 8 % от населението на ЕС, а 
регионалните или малцинствените езици се говорят от почти 50 милиона души —  10 % от 
населението на ЕС. Понастоящем няма подробни стандарти относно правата на малцинствата 
в ЕС, въпреки че зачитането на правата на малцинствата е една от основополагащите ценности 
на ЕС, залегнала в Договора от Лисабон и Хартата на основните права на ЕС.  Освен това 
гарантирането на правата на малцинствата е важно изискване, на което държавите кандидатки 
трябва да отговарят, включено в критериите от Копенхаген. 

Закрилата на традиционните етнически и езикови малцинства и на техните езици е 
изключително важно за ЕС от гледна точка на стабилността, сигурността, благоденствието и 
вътрешната и външната легитимност, културното и лингвистичното разнообразие и доверието.  

 Каква е причината ЕС да възприема толкова строг подход към държавите кандидатки, когато 
става въпрос за спазване на критериите от Копенхаген по отношение на правата на 
малцинствата, а да не притежава ефективни инструменти за упражняване на мониторинг 
след присъединяването им към ЕС? 

 Кога планира Комисията да разработи Европейска рамка от национални стратегии за 
закрила на традиционните национални малцинства (основана на съществуващата рамка на 
ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите), която да включва механизъм за 
мониторинг, подобен на критериите от Копенхаген, съществуващите директиви на ЕС срещу 
дискриминацията и Хартата на основните права на ЕС? 

 Как възнамерява Комисия да гарантира закрилата на регионалните и малцинствени езици в 
съответствие с политиката на многоезичието?  

 Споделя ли Комисията разбирането, че е необходим повече мониторинг на дискриминацията 
на националните малцинства в държавите членки и в държавите кандидатки от страна на 
Агенцията на Европейския съюз за основните права, както е предвидено в нейната 
Многогодишна рамка за 2013—2017 г.?  
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