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Předmět: Ochrana tradičních národnostních a jazykových menšin a jejich jazyků v Evropě 

Tradiční národnostní menšiny tvoří 8 % obyvatelstva EU, ale regionálními či menšinovými jazyky mluví 
téměř 50 milionů lidí, tedy 10 % obyvatel EU. V současné době neexistují žádné souhrnné normy 
týkající se práv menšin v EU, a to i přesto, že dodržování těchto práv je jednou ze základních hodnot 
EU zakotvených v Lisabonské smlouvě a Listině základních práv Evropské unie. Navíc je ochrana 
těchto práv jedním ze základních požadavků podle kodaňských kritérií, které musí splnit kandidátské 
země. 

Ochrana tradičních etnických a jazykových menšin a jejich jazyků má z hlediska stability, bezpečnosti, 
prosperity, vnitřní i vnější legitimity, kulturní a jazykové rozmanitosti a důvěryhodnosti pro EU 
mimořádný význam.  

 Proč je EU ke kandidátským zemím tak přísná, pokud jde o kodaňská kritéria týkající se ochrany 
menšin, ale nedisponuje efektivními nástroji pro sledování stavu v oblasti práv menšin poté, co se 
kandidátské země stanou členskými? 

 Kdy Komise vytvoří evropský rámec pro vnitrostátní strategie na ochranu tradičních národnostních 
menšin (založený na stávajícím rámci EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů), jehož 
součástí bude i monitorovací mechanismus podobný kodaňským kritériím, stávajícím směrnicím 
týkajícím se boje proti diskriminaci a Listině základních práv Evropské unie? 

 Jakým způsobem chce Komise zajistit ochranu regionálních a menšinových jazyků v souladu 
s politikou mnohojazyčnosti?  

 Sdílí Komise názor, že by důslednější monitorování diskriminace národnostních menšin 
v členských státech a kandidátských zemích měla provádět Agentura Evropské unie pro základní 
práva (jak se uvádí v jejím víceletém rámci na roky 2013–2017)?  
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