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Θέμα: Αναφορά 1880/2012 του Sebastian Wladarz, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με το πολωνικό εκπαιδευτικό σύστημα και την πρόβλεψη της δυνατότητας 
διδασκαλίας στη γερμανική γλώσσα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η Πολωνία, η οποία έχει υπογράψει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για 
τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες, δεν συμμορφώνεται με το άρθρο 8 αυτού 
(σχετικά με την εκπαίδευση). Παραπέμποντας σε έκθεση επιτροπής εμπειρογνωμόνων, 
σύμφωνα με την οποία δεν παρέχεται εκπαίδευση στη γερμανική γλώσσα στα νηπιαγωγεία 
και στα δημοτικά σχολεία της Πολωνίας, διατείνεται ότι το δικαίωμα χρήσης της μητρικής 
γλώσσας αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
απευθύνει παρατηρήσεις προς τις πολωνικές αρχές ώστε να μεριμνήσουν για τη δυνατότητα 
παροχής εκπαίδευσης στη γερμανική γλώσσα. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013

Ο αναφέρων παραπέμπει στην έκθεση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων σχετικά με τον 
Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες της 7ης Δεκεμβρίου 2011, 
η οποία αφορά την εφαρμογή του Χάρτη αυτού στη Δημοκρατία της Πολωνίας. Στην εν λόγω 
έκθεση η Επιτροπή αναφέρει ότι η Δημοκρατία της Πολωνίας δεν εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 8 του Χάρτη το οποίο αφορά την εκπαίδευση. Ο 
αναφέρων τονίζει ότι η υποχρέωση παροχής προσχολικής εκπαίδευσης στην εκάστοτε 
περιφερειακή ή μειονοτική γλώσσα δεν έχει εκπληρωθεί. Η Δημοκρατία της Πολωνίας 
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εφάρμοσε τη νομική βάση, αλλά δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση στην πράξη. Επιπλέον, ο 
αναφέρων αναφέρεται στην ανεκπλήρωτη υποχρέωση παροχής πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις εκάστοτε περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες. 

Σύμφωνα με τις Συνθήκες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση1, η Επιτροπή δεν 
διαθέτει γενικές εξουσίες παρέμβασης στα κράτη μέλη στο πεδίο των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Μπορεί να παρεμβαίνει μόνο στις υποθέσεις που αφορούν την εφαρμογή του 
ενωσιακού δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο αναφέρων παραπέμπει 
στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες, ο οποίος συνιστά 
νομικό μέσο που θέσπισε το Συμβούλιο της Ευρώπης και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση

Εντούτοις, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι ακόμη κι αν ο αναφέρων είχε βασιστεί 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Χάρτης αυτός 
εφαρμόζεται στα κράτη μέλη, μόνο όταν αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη. Πέραν τούτου, το άρθρο 6 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι «[ο]ι διατάξεις του 
Χάρτη δεν συνεπάγονται καμία επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, όπως αυτές 
ορίζονται στις Συνθήκες.» Βάσει των πληροφοριών που παρέχονται στην αναφορά, το 
ζήτημα το οποίο θίγει ο αναφέρων δεν φαίνεται να αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δύναται να δώσει 
συνέχεια στα ζητήματα που θίγονται στην αναφορά. Σε ανάλογες περιπτώσεις εναπόκειται 
στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών τους, να διασφαλίσουν ότι τα 
θεμελιώδη δικαιώματα τηρούνται ουσιαστικά και προστατεύονται σύμφωνα με την εθνική 
τους νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει επίσης ότι δεν διαθέτει γενικές εξουσίες όσον αφορά τις 
μειονότητες. Ειδικότερα, η Επιτροπή δεν διαθέτει αρμοδιότητα ως προς τα ζητήματα που 
αφορούν τον προσδιορισμό της έννοιας της εθνικής μειονότητας, την αναγνώριση του 
καθεστώτος των μειονοτήτων ή το δικαίωμα αυτοδιάθεσης ή αυτονομίας τους. Τα ζητήματα 
αυτά υπάγονται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Επιτροπή 
διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη, όταν εφαρμόζουν το εν λόγω δίκαιο, σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων, η οποία 
προβλέπεται στο άρθρο 21 του Χάρτη. Επιπλέον τα νομοθετικά και χρηματοδοτικά 
προγράμματα της ΕΕ συμβάλλουν στην αντιμετώπιση ορισμένων δυσκολιών που ενδέχεται 
να συναντήσουν άτομα που ανήκουν σε μειονότητες, όπως οι διακρίσεις, η υποκίνηση σε βία 
ή το μίσος λόγω φυλής ή εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής.

Ως εκ τούτου, όσον αφορά την καταγγελία του αναφέροντος ότι παραβιάζεται ο Ευρωπαϊκός 
Χάρτης για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει 
εξουσία να παρεμβαίνει σε κάποιο κράτος μέλος, όταν αυτό δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τον προαναφερθέντα Χάρτη ή από οποιονδήποτε άλλο Χάρτη του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και από την ίδια τη σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της 

                                               
1Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων. Η Επιτροπή επισημαίνει ωστόσο ότι 
σύμφωνα με τη σύσταση RecChL(2011)4 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης σχετικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις περιφερειακές και 
μειονοτικές γλώσσες από την Πολωνία (την οποία ενέκρινε η Επιτροπή Υπουργών στις 7 
Δεκεμβρίου 2011 κατά την 1129η σύνοδο των αναπληρωτών υπουργών) οι πολωνικές αρχές 
παροτρύνονται να λάβουν υπόψη τους ως ζήτημα προτεραιότητας την εν λόγω σύσταση, να 
παρέχουν δηλαδή τη δυνατότητα διδασκαλίας στη γερμανική γλώσσα στην προσχολική, 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.1

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


