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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000008/2014 

adresată Comisiei 
Articolul 115 din Regulamentul de procedură 

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 

Subiect: Protejarea minorităților naționale și lingvistice tradiționale și a limbilor acestora în Europa 

Minoritățile naționale tradiționale reprezintă 8 % din populația UE, iar limbile regionale sau minoritare 
sunt vorbite de aproape 50 de milioane de persoane, adică de 10 % din populația UE. În prezent, nu 
există standarde cuprinzătoare pentru drepturile minorităților în UE, chiar dacă respectarea drepturilor 
minorităților este una dintre valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană, valori consacrate în 
Tratatul de la Lisabona și în Carta drepturilor fundamentale a UE. Mai mult, garantarea drepturilor 
minorităților este o cerință esențială pentru țările candidate, conform criteriilor de la Copenhaga. 

Protejarea minorităților etnice și lingvistice tradiționale și a limbilor acestora este crucială pentru UE 
din perspectiva stabilității, securității, prosperității, legitimității interne și externe, a diversității culturale 
și lingvistice și a credibilității sale.  

 De ce adoptă UE o abordare atât de strictă față de țările candidate în ceea ce privește îndeplinirea 
criteriilor de la Copenhaga legate de respectarea drepturilor minorităților, dar nu dispune de 
instrumentele eficace de monitorizare a acestora după aderarea la UE? 

 Când intenționează Comisia să elaboreze un cadru european al strategiilor naționale pentru 
protecția minorităților naționale tradiționale (plecând de la cadrul UE pentru strategiile naționale de 
integrare a romilor existent în prezent), care să includă un mecanism de monitorizare similar cu 
criteriile de la Copenhaga, directivele UE privind lupta împotriva discriminării aflate în vigoare și 
Carta drepturilor fundamentale a UE? 

 Cum intenționează Comisia să asigure protecția limbilor regionale și minoritare conform politicii 
privind multilingvismul?  

 Împărtășește Comisia opinia că Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene ar 
trebui să monitorizeze într-o mai mare măsură discriminările împotriva minorităților naționale din 
statele membre și din țările candidate, astfel cum este prevăzut în cadrul său financiar multianual 
pentru perioada 2013-2017? 
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