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Molt Honorable président del Govern de les llles Balears, 

L'Intergrup de Minories Tradicionals, Comunitats Nacionals i LlengiJes, del Parlament Europeu ha tengut 
coneixement de la vulneracio dels drets de la comunitat linguistica catalana a les llles Balears, després de la 
compareixença de les représentants de l'STEl Intersindical i de l'Assemblea de Mestres i Professors en català 
de les llles Balears, el 14 de juny de 2012, en seu parlamentària, a Estrasburg. 

Per aquest motiu, ens adreçam a vos per demanar-vos que rectifiqueu la vostra poli'tica lingùîstica i que 
retireu el projecte de modificaciô de la llei de funciô pûblica, que modifica també la llei de normalitzaciô 
lingûfstica, aixf com la normativa de discriminaciô del català a l'escola. Us ho demanam d'acord amb el 
mandat que us atorga l'Estatut d'Autonomia d'exercir la responsabilitat de vetllar i treballar perquè la 
llengua catalana, prôpia de les llles Balears, assoleixi la plena igualtat juridica i social amb el castelià, també 
llengua oficial, en tots els àmbits d'ùs de l'idioma, per retornar d'aquesta manera al consens al quai s'havia 
arribat amb els governs de diferents idéologies i sensibilitats politiques. 

Esperam que aquest prec, que arriba des del Parlament Europeu, sigui escoltat i retorneu al consens que 
durant mes de 26 anys s'ha mantingut a les llles en matèria de llengua i que treballeu per la cohesiô social de 
la comunitat autônoma que presidiu, per tal de garantir la igualtat de drets de tota la ciutadania. 

Rebeu la nostra salutaciô ben cordial. 

Csaba Tabajdi 
Vicepresident de l'Intergrup Vicepresident de l'Intergrup 

Els membres de l'Intergrup i el Parlament Europeu: 
Raimon Obiols i Germa; Maria Badia i Cutchet; Teresa Riera Madurell; Raûl Romeva i Rueda; Izaskun Bilbao 
Barandica; Ana Miranda; Catherine Grèze; Jill Evans; Ivo Vajgl; Tatjana Zdanoka; Ramon Tremosa i Balcells 
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