
1014970.NL PE 485.064 

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000008/2014 

aan de Commissie 
Artikel 115 van het Reglement 

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 

Betreft: Bescherming van traditionele nationale en linguïstische minderheden in Europa en hun 
talen 

8 % van de EU-bevolking behoort tot een traditionele nationale minderheid en bijna 50 miljoen 
mensen, zijnde 10 %, spreken een regionale of minderheidstaal. Op dit moment bestaan er geen 
allesomvattende normen voor de rechten van minderheden in de EU, hoewel de eerbiediging van de 
rechten van minderheden een van de fundamentele waarden van de EU is, zoals vastgelegd in het 
Verdrag van Lissabon en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Bovendien is het 
garanderen van de rechten van minderheden een belangrijke eis die gesteld wordt aan kandidaat-
lidstaten, zoals bepaald in de criteria van Kopenhagen. 

De bescherming van traditionele etnische en linguïstische minderheden en hun talen is van essentieel 
belang voor de stabiliteit, veiligheid, welvaart, interne en externe legitimiteit, culturele en linguïstische 
verscheidenheid, en geloofwaardigheid van de EU.  

 Waarom stelt de EU zich zo streng op tegenover kandidaat-lidstaten als het gaat om het voldoen 
aan de criteria van Kopenhagen met betrekking tot de rechten van minderheden, terwijl ze geen 
doeltreffende maatregelen heeft om hierop toe te zien wanneer deze landen eenmaal zijn 
toegetreden tot de EU? 

 Wanneer is de Commissie van plan een Europees kader te ontwikkelen voor de nationale 
strategieën ter bescherming van traditionele nationale minderheden (aan de hand van het 
bestaande EU-kader voor de nationale strategieën voor de integratie van de Roma), met een 
toezichtsmechanisme dat aansluit bij de criteria van Kopenhagen, de bestaande Europese 
antidiscriminatierichtlijnen en het Handvest van de grondrechten van de EU? 

 Hoe wil de Commissie garanderen dat regionale en minderheidstalen beschermd worden in 
overeenstemming met het meertaligheidsbeleid?  

 Is de Commissie het ermee eens dat het EU-Bureau voor de grondrechten meer toezicht moet 
houden op discriminatie van nationale minderheden in de lidstaten en kandidaat-lidstaten, zoals in 
zijn meerjarenkader voor 2013-2017 is aangegeven? 
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