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Tárgy: Az európai hagyományos nemzeti és nyelvi kisebbségek és nyelvük védelme 

A hagyományos nemzeti kisebbségek az uniós népesség 8%-át teszik ki, míg a regionális vagy 
kisebbségi nyelvek beszélőinek száma csaknem 50 millió, azaz az Unió népességének 10%-a. 
Jelenleg a kisebbségek jogaira vonatkozóan nem léteznek uniós szintű normák, noha a kisebbségek 
jogainak tiszteletben tartása az Uniónak a Lisszaboni Szerződésben és az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában is rögzített egyik alapértéke. Emellett a kisebbségek jogainak biztosítása a koppenhágai 
kritériumok értelmében a tagjelölt országok számára is alapvető követelmény. 

A hagyományos etnikai és nyelvi kisebbségek és nyelvük védelme alapvetően fontos az Unió számára 
a stabilitás, a biztonság, a jólét, a belső és külső legitimitás, a kulturális és nyelvi diverzitás, valamint a 
hitelesség szempontjából.  

 A kisebbségek jogainak tiszteletben tartására vonatkozó koppenhágai kritériumoknak való 
megfelelés esetében miért alkalmaz az Unió ilyen szigorú megközelítést a tagjelölt országokkal 
szemben, ha ugyanakkor nincsenek hatékony eszközei arra, hogy azt az uniós taggá válásuk után 
is ellenőrizze? 

 Mikorra tervezi a Bizottság, hogy a hagyományos nemzeti kisebbségek védelmére vonatkozó 
nemzeti stratégiák számára európai keretet dolgoz ki (a nemzeti romaintegrációs stratégiákra 
vonatkozó meglévő uniós keret alapján), amely a koppenhágai kritériumokhoz, az Unió 
megkülönböztetés elleni meglévő irányelveihez és az Európai Unió Alapjogi Chartájához hasonló 
ellenőrző mechanizmust foglal magában? 

 Milyen módon szándékozik a Bizottság biztosítani a regionális és kisebbségi nyelvek védelmét a 
többnyelvűségi politikával összhangban?  

 Egyetért-e a Bizottság azzal, hogy az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének komolyabban nyomon 
kellene követnie a nemzeti kisebbségekkel szembeni megkülönböztetést a tagállamokban és a 
tagjelölt országokban, amint azt az ügynökség 2013 és 2017 közötti időre szóló többéves kerete is 
előirányozza?  
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