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1. Sammendrag

Andrageren mener, at Polen, som har ratificeret den Europæiske Pagt om Regionale Sprog 
eller Mindretalssprog, ikke overholder pagtens artikel 8 vedrørende uddannelse. Han hævder 
under henvisning til en ekspertudvalgsrapport, at polske børnehaver og grundskoler ikke 
tilbyder undervisning på tysk, og at det er en menneskeret at bruge sit modersmål, og han 
opfordrer derfor Europa-Parlamentet til at rette henvendelse til de polske myndigheder med 
henblik på at indføre undervisning på tysk. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. oktober 2013

“Andrageren henviser til rapporten fra Ekspertkomitéen vedrørende den Europæiske Pagt om 
Regionale Sprog eller Mindretalssprog af 7. december 2011 vedrørende anvendelsen af 
chartret i Republikken Polen. I rapporten fastslår komitéen, at Republikken Polen ikke 
opfylder de forpligtelser, som følger af chartrets artikel 8 vedrørende uddannelse.  Andrageren 
understreger, at forpligtelsen til at tilbyde grundskoleundervisning på det relevante regionale 
sprog eller mindretalssprog ikke er opfyldt. Republikken Polen gennemførte retsgrundlaget, 
men opfyldte ikke sin forpligtelse i praksis. Andrageren henviser ligeledes til, at forpligtelsen 
til at tilbyde undervisning på det relevante regionale sprog eller mindretalssprog på primær-
og sekundærtrinnet ikke opfyldes.
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De traktater, som Den Europæiske Union bygger på1, giver ikke Kommissionen nogen 
generelle beføjelser til at gribe over for medlemsstaterne på området grundlæggende 
rettigheder. Den kan kun gribe ind, hvis der er tale om anvendelsen af europæisk lovgivning.  
Kommissionen bemærker i denne henseende, at andrageren henviser til den Europæiske Pagt 
om Regionale Sprog eller Mindretalssprog, der er et retligt instrument, som er fastsat af 
Europarådet og ikke af Den Europæiske Union.

Kommissionen vil imidlertid gerne understrege, at selv hvis andrageren gør chartret om 
grundlæggende rettigheder gældende, finder dette kun anvendelse på medlemsstaterne, når de 
gennemfører EU-retten i henhold til chartrets artikel 51, stk. 1. Artikel 6, stk. 1, i traktaten om 
Den Europæiske Union bestemmer endvidere, at ”chartrets bestemmelser […] ikke på nogen 
måde [udvider] Unionens beføjelser som fastsat i traktaterne”. Af de oplysninger, som 
fremgår af andragendet, synes det spørgsmål, som andrageren henviser til, ikke at være 
relateret til gennemførelsen af EU-retten. Kommissionen kan derfor ikke følge op på de 
spørgsmål, som rejses i andragendet. I sådanne tilfælde er det op til medlemsstaterne, 
herunder deres retlige myndigheder, at sikre, at de grundlæggende rettigheder faktisk 
respekteres og beskyttes i overensstemmelse med deres nationale lovgivning og internationale 
forpligtelser på menneskerettighedsområdet.

Kommissionen skal også minde om, at den ikke har nogen generelle beføjelser med hensyn til 
mindretal. Kommissionen har navnlig ingen kompetence angående spørgsmål om definitionen 
af et nationalt mindretal, anerkendelse af mindretals status eller deres selvbestemmelse og 
selvstændighed. Det er medlemsstaterne, der har ansvaret for sådanne spørgsmål.

Kommissionen sikrer inden for rammerne af EU-retten, at medlemsstaterne ved 
gennemførelsen heraf overholder de grundlæggende rettigheder, herunder princippet om 
forbud mod forskelsbehandling i henhold til artikel 21 i chartret. Desuden bidrager EU-
lovgivningen og finansieringsprogrammer til at løse visse problemer, som kan påvirke 
personer, der tilhører mindretal, såsom diskrimination og tilskyndelse til vold eller had baseret 
på race, national eller etnisk oprindelse.
For så vidt angår andragerens klage om, at der foreligger en tilsidesættelse af den Europæiske 
Pagt om Regionale Sprog eller Mindretalssprog, har Den Europæiske Union ikke nogen 
beføjelse til at gribe ind, hvis en medlemsstat ikke overholder forpligtelserne i medfør af 
ovennævnte charter eller ethvert andet charter fastsat af Europarådet eller i medfør af 
rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal. 

Kommissionen bemærker imidlertid, at anbefaling RecChL(2011)4 fra Europarådets 
Ministerudvalg om Polens anvendelse af den Europæiske Pagt om Regionale Sprog eller 
Mindretalssprog (vedtaget af Ministerudvalget den 7. december 2011 på 
ministerrepræsentanternes 1129. møde) anbefaler, at de polske myndigheder tager højde for 
henstillingen om at prioritere at tilbyde tyskundervisning på grundskole- samt på primær- og 
sekundærniveau2.” 

                                               
1Traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

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


