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teikimo Vokietijoje, kurią pateikė Vokietijos pilietis Sebastian Wladarz

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Lenkija, kuri ratifikavo Europos regioninių arba mažumų 
kalbų chartiją, nesilaiko jos 8 straipsnio („Švietimas“). Remdamasis ekspertų komiteto 
ataskaita, kurioje nurodyta, kad Lenkijos darželiuose ir pradinėse mokyklose neteikiamas 
švietimas vokiečių kalba, jis teigia, kad teisė naudoti gimtąją kalbą yra žmogaus teisė, ir 
ragina Europos Parlamentą kreiptis į Lenkijos valdžios institucijas, kad būtų teikiamos 
švietimo paslaugos vokiečių kalba.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. spalio 30 d.

„Peticijos pateikėjas nurodo 2011 m. gruodžio 7d. Europos regioninių ir tautinių mažumų 
kalbų chartijos ekspertų komiteto ataskaitą dėl šios chartijos taikymo Lenkijos Respublikoje. 
Šioje ataskaitoje komitetas teigia, kad Lenkijos Respublika nesilaiko su švietimu susijusių 
įsipareigojimų, nustatytų chartijos 8 straipsnyje. Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad nebuvo 
laikomasi įsipareigojimo teikti ikimokyklinį ugdymą svarbiomis regioninėmis ar tautinių 
mažumų kalbomis. Lenkijos Respublika perkėlė teisinį pagrindą, tačiau praktikoje 
įsipareigojimo nesilaikė. Jis taip pat nurodo neįvykdytus įsipareigojimus teikti pradinį ir 
pagrindinį mokymą svarbiomis regioninėmis ar tautinių mažumų kalbomis.
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Remiantis sutartimis, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga1, Komisija neturi bendrųjų 
įgaliojimų kištis į valstybių narių veiksmus pagrindinių teisių srityje. Ji gali kištis tik tais 
atvejais, kurie yra susiję su Europos Sąjungos teisės aktų taikymu. Todėl Komisija pažymi, 
kad peticijos pateikėjas cituoja Europos regioninių ar tautinių mažumų kalbų chartiją, kuri yra 
ne Europos Sąjungos, o Europos Tarybos nustatyta teisinė priemonė.

Tačiau Komisija norėtų pabrėžti, kad, net jei peticijos pateikėjas remtųsi ES pagrindinių teisių 
chartija, ši chartija valstybėms narėms būtų taikoma tik tuo atveju, jei jos įgyvendina Europos 
Sąjungos teisę pagal chartijos 51 straipsnio 1 dalį. Be to, Europos Sąjungos sutarties 6 
straipsnio 1 dalyje teigiama, kad „Chartijos nuostatos niekaip neišplečia Sutartyse apibrėžtos 
Sąjungos kompetencijos“. Remiantis peticijoje pateikta informacija, neatrodo, kad peticijos 
pateikėjo nurodyta problema yra susijusi su Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimu. 
Todėl Europos Komisija negali toliau nagrinėti peticijoje iškeltų klausimų. Tokiais atvejais 
valstybės narės ir jų teisminės institucijos, remdamosi nacionalinės teisės aktais ir su žmogaus 
teisėmis susijusiais tarptautiniais įsipareigojimais, turi užtikrinti, kad pagrindinės teisės būtų 
veiksmingai saugomos ir kad jų būtų veiksmingai laikomasi.

Komisija taip pat primena, kad ji neturi bendrųjų įgaliojimų mažumų atžvilgiu. Ypač 
Komisija neturi kompetencijos klausimais, susijusiais su tautinės mažumos apibrėžtimi, su 
mažumų statuso pripažinimu ar jų pačių savęs apibrėžimu ir autonomija. Už šiuos klausimus 
atsakingos valstybės narės.

Europos Sąjungos teisės taikymo srityje Komisija užtikrina, kad valstybės narės 
įgyvendindamos šią teisę gerbtų pagrindines teises, įskaitant Chartijos 21 straipsnyje įtvirtintą 
nediskriminavimo principą. Be to, ES teisės aktai ir finansuojamos programos padeda kovoti 
su kai kuriais sunkumais, su kuriais gali susidurti mažumoms priklausantys asmenys, pvz., su 
diskriminacija ir smurto bei neapykantos skatinimu, grindžiamais rase ar tautine arba etnine 
kilme.
Todėl atsižvelgiant į peticijos pateikėjo skundą, kad pažeistos Europos regioninių arba 
mažumų kalbų chartijos nuostatos, Europos Sąjunga negali kištis, jei valstybė nesilaiko 
pirmiau minėtoje chartijoje ar bet kokioje kitoje Europos Tarybos chartijoje, taip pat pačioje 
Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijoje nustatytų įpareigojimų. 
Tačiau Komisija pažymi, kad Ministrų komiteto rekomendacija RecChL(2011)4 dėl Lenkijos 
Europos regioninių ar mažumų kalbų chartijos taikymo (Ministrų komiteto priimta 2011 m. 
gruodžio 7 d. per 1129-ąjį ministrų pavaduotojų posėdį) rekomenduojama, kad visų pirma 
Lenkijos valdžios institucijos atsižvelgtų į rekomendaciją teikti mokymą vokiečių kaip 
mokomąja kalba ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio mokymo lygmenimis2.“

                                               
1Europos Sąjungos sutartis ir Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo.

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


