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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1880/2012, ktorú predkladá Sebastian Wladarz, nemecký štátny 
občan, o poľskom systéme vzdelávania a zabezpečení vyučovania 
v nemeckom jazyku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície tvrdí, že Poľsko síce ratifikovalo Európsku chartu regionálnych alebo 
menšinových jazykov, ale nedodržiava ustanovenia jej článku 8 (vzdelávanie). Odkazuje na 
správu výboru expertov a poukazuje na to, že v poľských materských školách a na základných 
školách sa nezabezpečuje vzdelávanie v nemčine, vyhlasuje, že právo na používanie 
materinského jazyka je ľudské právo a vyzýva Európsky parlament, aby požiadal poľské 
orgány o zabezpečenie vzdelávania v nemeckom jazyku. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 30. októbra 2013

Predkladateľ petície odkazuje na správu Výboru expertov Európskej charty regionálnych 
alebo menšinových jazykov zo 7. decembra 2011 o uplatňovaní charty v Poľskej republike. 
Výbor v tejto správe uvádza, že Poľská republika neplní povinnosti vyplývajúce z článku 8 
tejto charty týkajúceho sa vzdelávania. Predkladateľ petície zdôrazňuje, že nebola splnená 
povinnosť zabezpečiť predškolské vzdelávanie v príslušnom regionálnom alebo menšinovom 
jazyku. Poľská republika zaviedla právny základ, ale nesplnila túto povinnosť v praxi. 
Odkazuje tiež na nesplnené povinnosti zabezpečiť základné a stredoškolské vzdelávanie 
v príslušnom regionálnom alebo menšinovom jazyku.
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Zo zmlúv, na ktorých je založená Európska únia1, nevyplýva nijaká všeobecná právomoc 
Európskej komisie zasahovať v členských štátoch v oblasti základných práv. Komisia môže 
zasiahnuť iba v tom prípade, ak ide o záležitosť súvisiacu s právom Európskej únie. V tejto 
súvislosti Komisia poznamenáva, že predkladateľ petície cituje Európsku chartu regionálnych 
alebo menšinových jazykov, ktorá je však právnym nástrojom vytvoreným Radou Európy, 
a nie Európskou úniou.

Komisia by však chcela zdôrazniť, že aj keby sa predkladateľ petície opieral o Chartu 
základných práv, podľa jej článku 51 ods. 1 sa ustanovenia tejto charty vzťahujú na členské 
štáty len vtedy, keď vykonávajú právo Európskej únie. Okrem toho sa v článku 6 ods. 1 
Zmluvy o Európskej únii uvádza, že „[u]stanovenia charty žiadnym spôsobom nerozširujú 
právomoci Únie vymedzené v zmluvách.“ Na základe informácií uvedených v predmetnej 
petícii nie je zrejmé, že by vec predložená predkladateľom petície súvisela s vykonávaním 
práva Európskej únie. Z uvedeného dôvodu nie je možné, aby sa Európska komisia ďalej 
zaoberala záležitosťami predloženými v tejto petícii. V takýchto prípadoch je vecou 
členských štátov a ich súdnych orgánov, aby zabezpečili účinné dodržiavanie a ochranu 
základných práv v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodnými 
záväzkami v oblasti ľudských práv.

Komisia tiež pripomína, že nemá všeobecnú právomoc zasahovať v súvislosti s menšinami. 
Komisia najmä nemá právomoc zasiahnuť v záležitostiach týkajúcich sa vymedzenia národnej 
menšiny, uznania postavenia menšín alebo ich samourčenia a autonómie. Tieto záležitosti 
patria do oblasti zodpovednosti členských štátov.

V rámci právnych predpisov Európskej únie Komisia zabezpečuje, aby členské štáty pri 
vykonávaní tohto práva dodržiavali základné práva vrátane zásady nediskriminácie, ktorá sa 
uvádza v článku 21 charty. Okrem toho sa právne predpisy EÚ a programy financovania 
podieľajú na riešení určitých ťažkostí, ktoré môžu mať vplyv na osoby patriace k menšinám, 
ako napríklad diskriminácia a podnecovanie k násiliu či nenávisti založené na rase, národnom 
alebo etnickom pôvode.
Európska únia preto v súvislosti so sťažnosťou predkladateľa petície, že bola porušená 
Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov, nemá nijakú právomoc zasiahnuť, 
ak členský štát nesplní povinnosti vyplývajúce z uvedenej charty alebo z akejkoľvek inej 
charty Rady Európy, ako aj z Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných 
menšín. Komisia však poznamenáva, že v odporúčaní RecChL (2011)4 Výboru ministrov 
o uplatňovaní Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Poľsku (prijatom 
Výborom ministrov 7. decembra 2011 na 1129. zasadnutí zástupcov ministrov) sa požaduje, 
aby poľské orgány prioritne zohľadnili toto odporúčanie a zabezpečili vzdelávanie v nemčine 
na predškolskej, základnej a stredoškolskej úrovni2.

                                               
1Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie.

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


