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Otázka na ústne zodpovedanie O-000008/2014 

Komisii 
článok 115 rokovacieho poriadku 

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 

Vec: Ochrana tradičných národnostných a jazykových menšín v Európe a ich jazykov 

Tradičné národnostné menšiny predstavujú 8 % obyvateľstva EÚ, pričom takmer 50 miliónov občanov, 
t. j. 10 % obyvateľov EÚ, hovorí regionálnym alebo menšinovým jazykom. Napriek tomu, že 
rešpektovanie práv menšín je jednou zo základných hodnôt EÚ zakotvenou v Lisabonskej zmluve a 
v Charte základných práv EÚ, v EÚ v súčasnosti neplatia žiadne všeobecné normy týkajúce sa práv 
menšín. Zaručenie rešpektovania práv menšín je navyše nevyhnutnou požiadavkou, ktorú musia 
kandidátske krajiny spĺňať v súlade s kodanskými kritériami. 

Ochrana tradičných etnických a jazykových menšín a ich jazykov je mimoriadne dôležitá pre EÚ 
z hľadiska zabezpečenia stability, bezpečnosti, prosperity, vnútornej a vonkajšej legitimity, kultúrnej 
a jazykovej rozmanitosti a dôveryhodnosti EÚ.  

 Prečo EÚ uplatňuje prísny postup voči kandidátskym krajinám, pokiaľ ide o dodržiavanie 
kodanských kritérií týkajúcich sa rešpektovania práv menšín, no nedisponuje účinnými nástrojmi na 
monitorovanie tohto dodržiavania po ich pristúpení k EÚ? 

 Kedy plánuje Komisia vyvinúť európsky rámec národných stratégií ochrany tradičných 
národnostných menšín (založený na existujúcom rámci EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie 
Rómov), ktorý bude zahŕňať podobný mechanizmus monitorovania, aký je obsiahnutý 
v kodanských kritériách, v existujúcich smerniciach EÚ o nediskriminácii a v Charte základných 
práv EÚ? 

 Ako plánuje Komisia zaručiť ochranu regionálnych a menšinových jazykov v súlade s politikou 
mnohojazyčnosti?  

 Súhlasí Komisia s názorom, že monitorovanie diskriminácie národnostných menšín v členských 
štátoch a kandidátskych krajinách by mala vo väčšej miere vykonávať Agentúra EÚ pre základné 
práva, ako sa uvádza v jej viacročnom rámci na roky 2013 – 2017?  
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