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In uw brief van 3 februari 2021 vraagt u aandacht voor de motie van treurnis aan
de Europese Commissie die de Friese Staten in hun vergadering van 20 januari
hebben aangenomen. Met deze brief informeer ik u graag over de reactie van het
kabinet op de mededeling van de Europese Commissie met betrekking tot het
Minority Safepack.

Op 17 december 2020 sprak het Europees Parlement zijn steun uit voor het
burgerinitiatief. Voor het initiatief zijn in Nederland 3000 handtekeningen
opgehaald. Op 15 januari 2021 heeft de Europese Commissie gereageerd op het
burgerinitiatief. Naar aanleiding van de mededeling van de Europese Commissie

heeft het kabinet op 26 februari 2021 een fiche met betrekking tot de reactie van
de Europese Commissie op het Minority Safepack toegestuurd aan de Tweede
Kamer^.

Het kabinet onderstreept het belang van de bescherming van nationale en
taalkundige minderheden en zet zich in Nederland reeds in om doelen die het
burgerinitiatief beoogt, te bereiken. Door middel van het Europees Handvest voor
regionale talen of talen van minderheden, Kaderverdrag inzake de bescherming
van nationale minderheden, de BFTK, convenanten en eerdergenoemde
wetgeving zet het kabinet in op de bescherming en bevordering van
minderheidstalen. Het kabinet deelt de conclusie van de Commissie dat er

voldoende mogelijkheden bestaan binnen de bestaande regels en dat er geen
aanvullende rechtshandelingen nodig zijn. Tegelijkertijd spreekt de Commissie

zich positief uit over verdere monitoring van uitvoering en implementatie van
bestaande MFK-programma's (zoals aandacht voor minderheidstalen bij Horizon
Europe en Erasmus+) en reeds aangenomen wetgeving (zoals het recent
vernieuwde auteursrecht). Het kabinet steunt deze inzet en is van mening dat
hiermee op een goede manier invulling wordt gegeven aan de voorstellen van de

*https;//www.tweedeka mer.nl/kamerstu kken/brieven_regering/detall?id=2021Z03926&dld=

2021D08496
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initiatiefnemers. Het kabinet ziet dit ook als een bevestiging van de reeds
bestaande en blijvende aandacht en belang die de Commissle geeft aan de Kenmerk
bescherminsj van natlonale en taalkundige minderheden. 2021-0000145185

De minister ̂ an Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties,
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