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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.10.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1880/2012, внесена от Себастиан Владаж, с германско гражданство, 
относно полската образователна система и осигуряването на обучение на 
немски език

1. Резюме на петицията

Вносителят твърди, че Полша, която е ратифицирала Европейската харта за 
регионалните или малцинствените езици, не спазва чл. 8 от Хартата (образование). 
Като се позовава на доклад от експертна комисия, сочещ, че полските детски градини и 
начални училища не предоставят обучение на немски език, вносителят твърди, че 
правото на ползване на майчиния език е едно от правата на човека и призовава 
Европейския парламент да направи постъпки пред полските органи с оглед на 
осигуряване на образование на немски език. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 юли 2013 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 октомври 2013 г.

Вносителят на петицията се позовава на доклада на експертния комитет на 
Европейската харта за регионалните или малцинствените езици от 7 декември 2011 г. 
относно прилагането на хартата в Република Полша. В този доклад комитетът заявява, 
че Република Полша не изпълнява произтичащите от чл. 8 от Хартата задължения, 
свързани с образованието.  Вносителят подчертава, че задължението за предоставяне на 
предучилищно образование на съответните регионални или малцинствени езици не е 
било изпълнено. Република Полша е приложила правното основание, но не е изпълнила 
задължението на практика. Той също така посочва неизпълнени задължения за 
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предоставяне на основно и средно образование на съответните регионални или 
малцинствени езици.

Според договорите, на които е основан Европейският съюз1, Комисията не разполага с 
общи правомощия да се намесва в действията на държавите членки в областта на 
основните права. Тя може да се намесва единствено във връзка с прилагането на 
европейското право.  В това отношение Комисията отбелязва, че вносителят на 
петицията цитира Европейската харта за регионалните или малцинствените езици, 
която е правен инструмент, създаден от Съвета на Европа, а не от Европейския съюз.

Комисията обаче би желала да подчертае, че дори ако вносителят на петицията се 
основава на Хартата на основните права, то съгласно нейния чл. 51, параграф 1 тя се 
отнася за държавите членки единствено когато те прилагат правото на Европейския 
съюз. Нещо повече, член 6, параграф 1 от Договора за Европейския съюз гласи: 
„Разпоредбите на Хартата не разширяват по никакъв начин определените в Договорите 
области на компетентност на Съюза.“. Въз основа на информацията, предоставена в 
петицията, не изглежда въпросът, повдигнат от вносителя на петицията, да е свързан с 
прилагането на правото на Европейския съюз. Ето защо не е възможно Европейската 
комисия да предприеме последващи действия по въпросите, повдигнати в петицията. В 
подобни случаи държавите членки, включително техните съдебни органи, следва да 
гарантират, че основните права са ефективно спазени и защитени, в съответствие с 
тяхното национално законодателство и международни задължения по отношение на 
правата на човека.

Комисията припомня също така, че не разполага с общи правомощия по отношение на 
малцинствата. По-специално, Комисията не разполага с правомощия по въпросите, 
засягащи определянето на това какво е национално малцинство, признаване на статута 
на малцинствата или тяхното самоопределяне и автономност. Тези въпроси са 
отговорност на държавите членки.

В обхвата на правото на Европейския съюз Комисията гарантира, че когато прилагат 
това право, държавите членки зачитат основните права, включително принципа на 
недискриминация, предвиден в член 21 от Хартата. От друга страна, законодателството 
на ЕС и програмите за финансиране допринасят за преодоляването на някои трудности, 
които биха могли да засегнат лица, принадлежащи към малцинства, като 
дискриминация и подбуждане към насилие или омраза въз основа на расов, национален 
или етнически произход.
Поради това, по отношение на жалбата на вносителя, че Европейската харта за 
регионалните или малцинствените езици е нарушена, Европейският съюз не разполага с 
правомощия да се намеси, ако задълженията, произтичащи от горепосочената харта или 
от която и да е друга харта на Съвета на Европа, както и от самата Рамкова конвенция 
на Съвета на Европа за защита на националните малцинства, не са изпълнени от дадена 
държава. Но Комисията отбелязва, че Препоръка RecChL(2011)4 на Комитета на 
министрите  на Съвета на Европа относно прилагането от Полша на Европейската харта 

                                               
1Договор за Европейския съюз и Договор за функционирането на Европейския съюз.
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за регионалните или малцинствените езици (приета от Комитета на министрите на 7 
декември 2011 г. на 1 129-тото заседание на заместник-министрите) препоръчва 
полските органи на властта да вземат предвид препоръката приоритетно да осигурят 
образование на немски език като средство за обучение в предучилищна възраст и в 
началното и средното училище1.

                                               
1 http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/Recommendations/PolandCMRec1_en.pdf.


