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Wladarz, par Polijas izglītības sistēmu un noteikumu mācīt vācu valodā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Polija, kas ir ratificējusi Eiropas reģionālo vai 
minoritāšu valodu hartu, neievēro tās 8. pantu (izglītība). Atsaucoties uz ekspertu komitejas 
ziņojumu par to, ka Polijas bērnudārzos un sākumskolās nav nodrošināta izglītība vācu 
valodā, viņš apgalvo, ka tiesības lietot dzimto valodu pieder pie cilvēktiesībām, un aicina 
Eiropas Parlamentu ieteikt Polijas varas iestādēm nodrošināt izglītību vācu valodā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 22. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz 2011. gada 7. decembra Ekspertu komitejas ziņojumu 
par Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodu hartu attiecībā uz tās piemērošanu Polijas 
Republikā. Ziņojumā Komiteja apgalvo, ka Polijas Republika neizpilda hartas 8. pantā 
noteiktās saistības izglītības jomā. Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka netika izpildītas 
saistības par pirmsskolas izglītības pieejamību attiecīgajā reģionālajā vai minoritāšu valodā. 
Polijas Republika īstenoja tiesisko pamatu, bet praktiski neizpildīja saistības. Viņš arī norāda 
uz neizpildītajām saistībām par pamatizglītības un vidējās izglītības pieejamību attiecīgajā 
reģionālajā vai minoritāšu valodā.
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Saskaņā ar līgumiem, kas ir Eiropas Savienības pamatā1, Komisijai nav vispārēju pilnvaru 
iejaukties dalībvalstu noteikto pamattiesību jomā. Tā var šādi rīkoties tikai tad, ja ir piemēroti 
Eiropas Savienības tiesību akti. Šajā saistībā Komisija norāda, ka lūgumraksta iesniedzējs citē 
Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodu hartu, kas ir Eiropas Padomes, nevis Eiropas 
Savienības izveidots juridisks instruments.

Tomēr Komisija vēlētos uzsvērt, ka, pat ja lūgumraksta iesniedzējs paļautos uz Pamattiesību 
hartu, šī harta piemērojama dalībvalstīs tikai tad, ja tās īsteno Eiropas Savienības tiesību aktus 
saskaņā ar hartas 51. panta 1. punktu. Turklāt Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 
1. punktā noteikts, ka „Hartas noteikumi nekādā ziņā nepaplašina Savienības kompetences, kā 
tās noteiktas Līgumos.” Pamatojoties uz lūgumrakstā sniegto informāciju, nešķiet, ka 
lūgumraksta iesniedzēja minētais jautājums attiektos uz Eiropas Savienības tiesību aktu 
īstenošanu. Šā iemesla dēļ Eiropas Komisija nevar turpināt lūgumrakstā minēto jautājumu 
izskatīšanu. Šādos gadījumos dalībvalstīm, tostarp attiecīgajām tiesu iestādēm, ir jānodrošina 
efektīva pamattiesību ievērošana un aizsardzība saskaņā ar valsts tiesību aktiem un 
starptautiskajām cilvēktiesību saistībām.

Komisija arī atgādina, ka tai nav vispārēju pilnvaru attiecībā uz minoritātēm. Jo īpaši 
Komisijai nav kompetences jautājumos par valsts nacionālo minoritāšu definīciju, minoritāšu 
stāvokļa atzīšanu vai minoritāšu pašnoteikšanos un autonomiju. Šie jautājumi ir dalībvalstu 
kompetencē.

Eiropas Savienības tiesību aktu ietvaros Komisija nodrošina, ka dalībvalstis, īstenojot šos 
tiesību aktus, ievēro pamattiesības, tostarp nediskriminācijas principu, kas noteikts hartas 
21. pantā. Turklāt ES tiesību akti un finansēšanas programmas palīdz risināt konkrētas 
problēmas, kas varētu ietekmēt pie minoritātēm piederošas personas, piemēram, 
diskrimināciju un kūdīšanu uz vardarbību un naidu rases, nacionālās vai etniskās izcelsmes 
dēļ.
Tāpēc attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja sūdzību, ka ir pārkāpta Eiropas reģionālo vai 
minoritāšu valodu harta, Eiropas Savienībai nav pilnvaru iejaukties, ja valsts neizpilda 
saistības, kas noteiktas iepriekš minētajā hartā vai citās Eiropas Padomes hartās, kā arī 
Eiropas Padomes Vispārējā konvencijā par nacionālo minoritāšu aizsardzību. Bet Komisija 
norāda, ka Ministru komitejas Ieteikums RecChL(2011)4 par Eiropas reģionālo vai minoritāšu 
valodu hartas piemērošanu Polijā (Ministru komiteja pieņēmusi 1129. ministru vietnieku sēdē 
2011. gada 7. decembrī) iesaka Polijas pārvaldes iestādēm ņemt vērā ieteikumu par izglītības 
pieejamību vācu valodā kā mācību valodā pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības līmenī2, 
uzskatot to par prioritāti.

                                               
1Līgums par Eiropas Savienību un Līgums par Eiropas Savienības darbību.

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


