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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Sebastian Wladarz német állampolgár által benyújtott 1880/2012. számú 
petíció a lengyel oktatási rendszerről és a német nyelvű oktatásra vonatkozó 
rendelkezésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartáját ratifikáló 
Lengyelország nem tartja tiszteletben a charta 8., oktatásra vonatkozó cikkét. Egy szakértői 
bizottság azon jelentésére hivatkozva, amely szerint a lengyel óvodákban és általános 
iskolákban nincs német nyelvű oktatás, azzal érvel, hogy az anyanyelvhasználat emberi jog, 
és kéri az Európai Parlamentet, hogy tegyen diplomáciai lépéseket a lengyel hatóságoknál 
annak érdekében, hogy azok rendelkezzenek a német nyelvű oktatásról.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. október 30.

„A petíció benyújtója a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája szakértő 
bizottságának 2011. december 7-i jelentésére hivatkozik, amely a charta Lengyel 
Köztársaságban történő alkalmazásával foglalkozik. Ebben a jelentésben a bizottság azt 
állítja, hogy a Lengyel Köztársaság nem teljesíti a charta 8., oktatásra vonatkozó cikkében 
foglalt kötelezettségeket.  A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy az a kötelezettség nem 
teljesült, amely előírja, hogy elérhetővé kell tenni az óvodai oktatást az adott regionális vagy 
kisebbségi nyelven. A Lengyel Köztársaság átvette a jogalapot, de a gyakorlatban nem 
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teljesítette a kötelezettségeket. A petíció benyújtója szerint a Lengyel Köztársaság azt a 
kötelezettséget se teljesítette, amely előírja azt, hogy az általános iskolai és a középiskolai 
oktatást az adott regionális vagy kisebbségi nyelven is elérhetővé kell tenni.

Az Európai Uniót létrehozó szerződések1 értelmében a Bizottság nem rendelkezik olyan 
általános hatáskörrel, amelynek alapján az alapvető jogok területén beavatkozhatna a 
tagállamok ügyeibe. Ezt kizárólag az uniós jog alkalmazását érintő kérdésekben teheti meg.  
Ennek tekintetében a Bizottság megjegyzi, hogy a petíció benyújtója a Regionális vagy 
Kisebbségi Nyelvek Európai Kartáját idézi, amely az Európa Tanács, és nem az Európai Unió 
által létrehozott jogi eszköz.

A Bizottság azonban hangsúlyozni szeretné, hogy ha a petíció benyújtója az Európai Unió 
Alapjogi Chartájára is hiába hivatkozna, ugyanis a Charta kizárólag akkor vonatkozik a 
tagállamokra, amikor azok a 51. cikk (1) bekezdésének megfelelően végrehajtják az uniós 
jogszabályokat. Továbbá az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének (1) bekezdése 
szerint „a Charta rendelkezései semmilyen módon nem terjesztik ki az Uniónak a 
Szerződésekben meghatározott hatásköreit”. A petícióban foglalt információk alapján úgy 
tűnik, hogy a petíció benyújtója által említett kérdés nem érinti az uniós jogszabályok 
betartását. Ezért az Európai Bizottságnak nem áll módjában a petícióban felvetett kérdéseket 
vizsgálni. Ilyen esetekben a tagállamoknak, köztük azok igazságszolgáltatási hatóságainak 
feladata annak biztosítása, hogy az alapvető jogokat a nemzeti jogszabályokkal és a 
nemzetközi emberi jogi kötelezettségekkel összhangban ténylegesen tiszteletben tartsák és 
megvédjék.

A Bizottság emlékeztet arra is, hogy a kisebbségek tekintetében nem rendelkezik általános 
hatáskörrel. A Bizottságnak különösképp a nemzeti kisebbség meghatározásával, a 
kisebbségek jogállásának elismerésével, illetve az azok önmeghatározásával és 
autonómiájával kapcsolatos kérdésekben nincs hatásköre. Ezen ügyek a tagállamok 
hatáskörébe tartoznak.

Az uniós jog hatályán belül a Bizottság biztosítja, hogy a tagállamok e jogszabályok 
végrehajtása során tiszteletben tartsák az alapvető jogokat, köztük a megkülönböztetés 
tilalmának a Charta 21. cikkében rögzített elvét is. Az uniós jogszabályok és finanszírozási 
programok emellett hozzájárulnak egyes, a kisebbségekhez tartozó személyeket gyakran 
érintő nehézségek, például a megkülönböztetés és az erőszakra buzdítás, valamint a faji, 
nemzeti vagy etnikai származáson alapuló gyűlöletkeltés kezeléséhez.
Ha egy állam nem teljesíti a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában, az 
Európa Tanács bármely más kartájában vagy az Európa Tanácsnak a nemzeti kisebbségek 
védelméről szóló keretegyezményében foglalt kötelezettségeket, az Európai Uniónak nincs 
hatásköre beavatkozni, így a petíció benyújtójának azon panaszával kapcsolatban sem 
avatkozhat be, amely szerint a korábban említett kartában foglaltakat megszegik. A Bizottság 
azonban megjegyzi, hogy a Miniszteri Bizottság a miniszterhelyettesek 2001. december 7-i 
1129. ülésén elfogadott, RecChL(2011) 4. számú, a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek 
Európai Kartájának Lengyelország által történő alkalmazására vonatkozó ajánlásában arra 

                                               
1Az Európai Unióról szóló szerződés, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés.
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kéri a lengyel hatóságokat, hogy vegyék figyelembe az ajánlást, amely azt sürgeti, hogy az 
oktatást tegyék elérhetővé német nyelven mint tanítási nyelven az óvodákban és az általános
és középiskolákban.


