Експертска мисија – заштита мањина
Назив државе:
Датум мисије:

Република Србија
9 – 13. јул 2012. године

Контакт особе Европске комисије/ГД за проширење: Ларс-Ерик Форсберг, Мануел Мунтеану, Тристан Ле Бериго
Области које су предмет праћења
Правни и институционални оквир у вези са заштитом мањина
 уставне и правне одредбе
 усклађеност са обавезама из међународних споразума (ОКЗНМ, Повеља о језицима)
 специфичне одредбе статута АП Војводине
 институционални оквир у вези са питањима заштите мањина
 организација и надлежности Министарства за људска и мањинска права, државну управу и
локалну самоуправу по питању заштите мањина

Експерти држава чланица
Експерти:
* Франческо Ди Палермо (IT)
* Рајнер Хофман (DE)
* Далибор Јилек (CZ)

Прикупљање података/Попис
 статистички подаци о мањинама у Републици Србији
 на који начин се утврђује припадност лица мањини?
 Попис из 2011. године и мањине (методологија и пракса); прелиминарни резултати (уколико
су доступни)
Савети националних мањина:
 ситуација у вези са њиховим делотворним функционисањем
 сарадња Владе и делотворне консултације у вези са прописима који утичу на положај
мањина
 спровођење препорука мањинских савета
 подршка Владе саветима, укључујући финансирање
Делотворно спровођење Уставом загарантованих одредби које се односе на заштиту мањина
 право на образовање на сопственом језику
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право на коришћење сопственог језика у званичној употреби
право на информисање на сопственом језику – медији и националне мањине (јавни и
приватни медији, штампа и аудио-визуелни медији, подршка државе, програми на
мањинским језицима итд.)
подршка за културне и остале активности националних мањина
политике и мере против дискриминације

Међуетнички инциденти:
 реакција полиције и истражни поступак
 законске накнадне активности
 активности усмерене на спречавање насиља и промовисање толеранције: резултати и
постигнућа?
Политички, управни и социо-економски положај мањина:
 одредбе изборног законодавства које се односе на мањине
 учешће у сазиву локалне самоуправе и општем поступку одлучивања
 заступљеност у јавној управи, укључујући државну управу, правосуђе и полицију (мере
промовисања запошљавања мањина)
Предложени састанци: локални и национални представници мањина, укључујући представнике
националних мањинских савета, релевантне НВО (локалне или националне), Заштитник
грађана, Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу,
представници локалних самоуправа (градоначелници), представници међуетничких савета.
Тимови за праћење:
Три тима за праћење од којих се сваки састоји од: једног запосленог у DG ELARG C2, једног
запосленог из ДЕУ, 1 признатог експерта из држава чланица ОЕБС/СЕ, 1 преводиоца.
Тим A предводи Ларс-Ерик Форсберг, заменик шефа јединице у ELARG C2,
Тим Б предводи Тристан Ле Бериго, одсек за ИПА финансијску помоћ у ELARG C2
Тим В предводи Мануел Мунтеану, одсек за људска права и заштиту мањина у ELARG C2
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Предлог распореда:
1. дан: Долазак у Београд (у недељу, 8. јула или понедељак, 9. јула ујутро). Састанци на
централном нивоу са Делегацијом ЕУ и Владом (министарство), Заштитником грађана,
НВО итд.
2, 3. и 4. дан: (одлазак из Београда у јутро 10. јула – 2. дан)
Паралелни обиласци на терену који покривају:
* Tим A:
- Влахе, нарочито у Тимочкој долини (Неготин, Петровац, Зајечар, Бор) (пуна два дана).
* Тим Б:
- Румунске заједнице у Војводини (општине Вршац? Ковачица? Житиште?) (један пун дан на
локацији)
- Области са бугарским становништвом – Димитровград, Босилеград (уколико је изводљиво)
(један пун дан за Тим Б)
* Tим В:
- Мађарску мањину у Војводини – Нови Сад и друге релевантне локације [ДЕУ ће предложити
општине] (један пун дан)
- Словаке, Хрвате, Буњевце, Немце и остале релевантне заједнице у Војводини [ДЕУ ће
предложити општине] (један пун дан)
5. дан:

Закључни информативни састанци са Делегацијом ЕУ и представницима Владе.
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(Одлазак за Брисел у време ручка, у петак 13. јула или у поподневним часовима)
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