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Suġġett: Petizzjoni 1880/2012, imressqa minn Sebastian Wladarz, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar is-sistema edukattiva Pollakka u d-dispożizzjoni għat-
tagħlim bil-Ġermaniż

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-Polonja, li rratifikat il-Karta Ewropea għal-Lingwi Reġjonali jew 
Minoritarji, qed tonqos milli tikkonforma mal-Artikolu 8 tagħha (l-edukazzjoni). B’riferenza 
għal rapport ta’ kumitat ta’ esperti li jgħid li ebda edukazzjoni bil-Ġermaniż mhi tiġi provduta 
fl-iskejjel tat-trabi u primarji Pollakki, huwa jsostni li d-dritt li tintuża l-lingwa materna huwa 
dritt tal-bniedem u jitlob lill-Parlament Ewropew biex jagħmel ir-rappreżentazzjonijiet tiegħu 
lill-awtoritajiet Pollakki biex jipprovdu l-edukazzjoni bil-Ġermaniż. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Ottubru 2013

Il-petizzjonant jirreferi għar-Rapport tal-Kumitat ta’ Esperti tal-Karta Ewropea għal-Lingwi 
Reġjonali jew Minoritarji tas-7 ta’ Diċembru 2011 li jikkonċerna l-applikazzjoni tal-Karta fir-
Repubblika tal-Polonja. F’dan ir-rapport il-Kumitat jiddikjara li r-Repubblika tal-Polonja ma 
tissodisfax l-obbligi li jirriżultaw mill-Artikolu 8 tal-Karta li jikkonċerna l-edukazzjoni. Il-
petizzjonant jenfasizza li l-obbligu li l-edukazzjoni preprimarja tkun disponibbli fil-lingwi 
reġjonali jew minoritarji rilevanti ma kienx sodisfat. Ir-Repubblika tal-Polonja implimentat il-
bażi legali imma ma ssodisfatx l-obbligu fil-prattika. Huwa jirreferi wkoll għall-obbligi mhux 
sodisfati li l-edukazzjoni primarja u sekondarja tkun disponibbli fil-lingwi reġjonali jew 
minoritarji rilevanti.
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Skont it-Trattati li l-Unjoni Ewropea hija bbażata fuqhom1, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda 
setgħa biex tintervieni mal-Istati Membri fil-qasam tad-drittijiet fundamentali. Din tista’ 
tagħmel hekk biss meta tkun involuta l-applikazzjoni tal-liġi Ewropea. F’dan ir-rigward il-
Kummissjoni tinnota li l-petizzjonant qed jikkwota l-Karta Ewropea għal-Lingwi Reġjonali 
jew Minoritarji li hija strument legali stabbilit mill-Kunsill tal-Ewropa u mhux mill-Unjoni 
Ewropea.

Il-Kummissjoni madankollu tixtieq tenfasizza li anke jekk il-petizzjonant jirrikorri għall-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali, tali Karta tapplika għall-Istati Membri biss meta jkunu qed 
jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 51(1) tagħha. Barra minn hekk, l-
Artikolu 6(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jiddikjara li, “[i]d-dispożizzjonijiet ta’ din il-
Karta m’għandhom bl-ebda mod jestendu l-kompetenzi tal-Unjoni kif definiti mit-Trattati.” 
Abbażi tal-informazzjoni provduta fil-petizzjoni, ma jidhirx li l-kwistjoni li jirreferi għaliha l-
petizzjonant hija relatata mal-implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Għal din ir-
raġuni, mhuwiex possibbli li l-Kummissjoni Ewropea ssegwi l-kwistjonijiet imqajma fil-
petizzjoni. F’tali każijiet, huwa f’idejn l-Istati Membri, inklużi l-awtoritajiet ġudizzjarji 
tagħhom, li jiżguraw li d-drittijiet fundamentali jiġu rispettati u mħarsa b’mod effettiv skont 
il-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom u skont l-obbligi internazzjonali tagħhom rigward id-
drittijiet tal-bniedem.

Il-Kummissjoni tfakkar ukoll li m’għandha l-ebda setgħat ġenerali fir-rigward tal-minoranzi. 
B’mod partikolari, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda kompetenza fuq kwistjonijiet li 
jikkonċernaw id-definizzjoni ta’ x’inhi minoranza nazzjonali, ir-rikonoxximent tal-istatus tal-
minoranzi jew l-awtodeterminazzjoni u l-awtonomija tagħhom. Dawk il-kwistjonijiet jaqgħu 
taħt ir-responsabbiltà tal-Istati Membri.

Fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni tiżgura li l-
Istati Membri, meta jkunu qed jimplimentaw din il-liġi, jirrispettaw id-drittijiet fundamentali, 
inkluż il-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni previst fl-Artikolu 21 tal-Karta. Barra minn hekk, 
il-leġiżlazzjoni u l-programmi ta’ finanzjament tal-UE jikkontribwixxu biex jiġu indirizzati 
ċerti diffikultajiet li x’aktarx li jaffettwaw lill-persuni li jappartienu għall-minoranzi, bħalma 
huma d-diskriminazzjoni u t-tixwix għall-vjolenza jew il-mibegħda bbażati fuq ir-razza jew l-
oriġini nazzjonali jew etnika.
Għaldaqstant, fir-rigward tal-ilment tal-petizzjonant, li kien hemm ksur tal-Karta Ewropea 
għal-Lingwi Reġjonali jew Minoritarji, l-Unjoni Ewropea m’għandha l-ebda setgħa li 
tintervieni jekk l-obbligi li jirriżultaw mill-Karta msemmija hawn fuq jew minn kwalunkwe 
Karta oħra tal-Kunsill tal-Ewropa kif ukoll mill-Konvenzjoni Qafas tal-Kunsill tal-Ewropa 
għall-Ħarsien tal-Minoranzi Nazzjonali stess ma jiġux sodisfati minn Stat. Imma l-
Kummissjoni tinnota li r-Rakkomandazzjoni RecChL(2011)4 tal-Kumitat tal-Ministri dwar l-
applikazzjoni tal-Karta Ewropea għal-Lingwi Reġjonali jew Minoritarji mill-Polonja 
(Adottata mill-Kumitat tal-Ministri fis-7 ta’ Diċembru 2011 fl-1129 laqgħa tad-Deputati tal-
Ministri) tirrakkomanda li l-awtoritajiet Pollakki jqisu r-rakkomandazzjoni li jagħmlu l-
edukazzjoni disponibbli bil-Ġermaniż bħala mezz ta’ tagħlim fil-livell preprimarju, primarju u 

                                               
1It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
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sekondarju1 bħala kwistjoni ta’ prijorità.

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


