
CM\1010225RO.doc PE523.154v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

30.10.2013

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1880/2012, adresată de Sebastian Wladarz, de cetățenie germană, 
privind sistemul educațional polonez și desfășurarea învățământului în limba 
germană

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că Polonia, care a ratificat Carta europeană a limbilor regionale sau 
minoritare, nu respectă articolul 8 din aceasta (Învățământ). Făcând trimitere la un raport 
redactat de o comisie de experți conform căruia în grădinițele și școlile primare din Polonia nu 
se desfășoară o educație în limba germană, el susține că dreptul de a utiliza limba maternă este 
un drept al omului și solicită Parlamentului European să formuleze observații către autoritățile 
poloneze pentru ca acestea să prevadă desfășurarea unei educații în limba germană. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 octombrie 2013

Petiționarul face referire la raportul Comitetul de experți al Cartei europene a limbilor 
regionale sau minoritare din 7 decembrie 2011, privind aplicarea cartei în Republica Polonă. 
În acest raport, Comisia afirmă că Republica Polonă nu îndeplinește obligațiile care decurg 
din articolul 8 din cartă referitor la învățământ. Petiționarul subliniază faptul că obligația de a 
asigura un sistem de învățământ preșcolar cu predare în limbile regionale sau minoritare 
relevante nu a fost îndeplinită. Republica Polonă a transpus temeiul juridic, dar nu a îndeplinit 
obligația în practică. El se referă, de asemenea, la obligațiile neîndeplinite de a asigura un 
învățământ primar și secundar cu predare în limbile regionale sau minoritare relevante 
disponibile.
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Potrivit tratatelor ce stau la baza Uniunii Europene1, Comisia nu dispune de competențe 
generale de a interveni pe lângă statele membre în domeniul drepturilor fundamentale. Poate 
face acest lucru numai dacă este vorba despre aplicarea dreptului european.  În acest 
sens, Comisia remarcă faptul că petiționarul citează Carta europeană pentru limbile regionale 
sau minoritare, care reprezintă un instrument juridic stabilit de Consiliul Europei și nu de 
către Uniunea Europeană.

Cu toate acestea, Comisia ar dori să sublinieze faptul că, chiar dacă petiționarul ar invoca 
Carta drepturilor fundamentale, o asemenea cartă se aplică statelor membre numai atunci când 
acestea pun în aplicare legislația Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 51 alineatul 
(1). În plus, articolul 6 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că 
„dispozițiile cuprinse în cartă nu extind în niciun fel competențele Uniunii astfel cum sunt 
definite în tratate.” Pe baza informațiilor furnizate în petiție, nu reiese că problema la care 
petiționarul face referire are legătură cu punerea în aplicare a dreptului Uniunii Europene. Din 
acest motiv, Comisia Europeană nu poate monitoriza aspectele ridicate de petiție. În astfel de 
cazuri, statele membre și autoritățile lor judiciare trebuie să se asigure că drepturile 
fundamentale sunt respectate și protejate în mod efectiv, în conformitate cu legislația lor 
națională și obligațiile lor internaționale în domeniul drepturilor omului.

De asemenea, Comisia reamintește faptul că nu dispune de competențe generale în ceea ce 
privește cazul minorităților. În special, Comisia nu are nici o competență în ceea ce privește 
chestiuni legate mai ales de definirea a ceea ce reprezintă o minoritate națională, 
recunoașterea statutului minorităților sau autodeterminarea și autonomia acestora. Aceste 
chestiuni țin de competența statelor membre.

În cadrul legislației Uniunii Europene, Comisia asigură faptul că, în momentul punerii în 
aplicare a legii, statele membre respectă drepturile fundamentale, inclusiv principiul
nediscriminării prevăzut la articolul 21 al cartei. În plus, legislația și programele de finanțare 
ale UE contribuie la abordarea anumitor dificultăți care sunt susceptibile de a afecta persoane 
ce aparțin minorităților, cum ar fi discriminarea și instigarea la violență sau ură pe criterii de 
rasă, naționalitate sau etnie.
Prin urmare, în ceea ce privește reclamația petiționarului referitoare la încălcarea Cartei 
europene a limbilor regionale sau minoritare, Uniunea Europeană nu are competența de a 
interveni în cazul în care obligațiile care decurg din carta menționată mai sus sau din orice 
altă cartă a Consiliului Europei, precum și din Convenția-cadru a Consiliului Europei pentru 
protecția minorităților naționale, nu sunt îndeplinite de către stat Cu toate acestea, Comisia ia 
act de faptul că Recomandarea RecChL (2011)4 a Comitetului de Miniștri privind aplicarea 
Cartei europene pentru limbile regionale sau minoritare de către Polonia (adoptată de 
Comitetul de Miniștri la 7 decembrie 2011, în cadrul celei de a 1129-a reuniuni a miniștrilor-
adjuncți) recomandă autorităților poloneze să țină seama de recomandarea de a asigura în mod 
prioritar un sistem de învățământ cu predare în limba germană la nivel preșcolar, primar și 
secundar2.

                                               
1Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
2 http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/Recommendations/PolandCMRec1_en.pdf.


