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Tárgy: C.E., spanyol állampolgár által benyújtott 0129/2008. számú petíció a 
regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának Galíciában való 
túlzottan lelkes alkalmazásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy Galíciában túl lelkesen, sőt véleménye 
szerint hátrányosan alkalmazzák a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartáját.
Figyelmeztet a nyelvi sokféleség félreértését illetően, mivel az végső soron balkániasodást 
eredményezhet. A petíció benyújtója egy, az Európa Tanács szakértői bizottsága által 
Galíciában tett látogatásról szóló újságcikkre hivatkozik. E cikk szerint a szakértők kizárólag 
Galícia autonóm kormányával tartották a kapcsolatot, továbbá a BNG nacionalista párthoz 
kötődő szövetséggel, és arra a következtetésre jutottak, hogy Galícia oktatási rendszerének 
főleg Galíciára kell orientálódnia. A petíció benyújtója ezzel összefüggésben a chartára 
hivatkozik, amely szerint a regionális nyelvek védelme nem történhet a hivatalos nyelvek 
kárára. Ugyanakkor a petíció benyújtója kifejti, hogy az 5 év alatti gyermekek oktatására 
vonatkozóan Galíciában fennálló normák szerint az olvasást és az írást galíciai nyelven kell 
elsajátítani. Ebből adódóan a spanyol (kasztíliai) nyelvet anyanyelvként beszélő gyermekeket 
arra kényszerítik, hogy egy anyanyelvüktől eltérő nyelven olvassanak és írjanak. A petíció 
benyújtója szabad nyelvválasztást kér. Számos polgári lobbicsoportot sorol fel, amelyek 
ellenzik ezt a „nyelvi diktatúrát”, és felhív arra, hogy ezekkel konzultáljanak az „Európai 
polgárokat” program (2007–2013) keretében, amelynek célja, hogy a polgárokat szorosabban 
bevonják az európai integrációs folyamatba.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. június 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.

A petíció benyújtója sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy Galíciában túl lelkesen, sőt véleménye 
szerint hátrányosan alkalmazzák a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartáját.
Figyelmeztet a nyelvi sokféleség félreértését illetően, mivel az végső soron balkániasodást 
eredményezhet. A petíció benyújtója egy, az Európa Tanács szakértői bizottsága által 
Galíciában tett látogatásról szóló újságcikkre hivatkozik. E cikk szerint a szakértők kizárólag 
Galícia autonóm kormányával tartották a kapcsolatot, továbbá a BNG nacionalista párthoz 
kötődő szövetséggel, és arra a következtetésre jutottak, hogy Galícia oktatási rendszerének 
főleg Galíciára kell orientálódnia. A petíció benyújtója ezzel összefüggésben a chartára 
hivatkozik, amely szerint a regionális nyelvek védelme nem történhet a hivatalos nyelvek 
kárára. Ugyanakkor a petíció benyújtója kifejti, hogy az 5 év alatti gyermekek oktatására 
vonatkozóan Galíciában fennálló normák szerint az olvasást és az írást galíciai nyelven kell 
elsajátítani. Ebből adódóan a spanyol (kasztíliai) nyelvet anyanyelvként beszélő gyermekeket 
arra kényszerítik, hogy egy anyanyelvüktől eltérő nyelven olvassanak és írjanak. A petíció 
benyújtója szabad nyelvválasztást kér. Számos polgári lobbicsoportot sorol fel, amelyek 
ellenzik ezt a „nyelvi diktatúrát”, és felhív arra, hogy ezekkel konzultáljanak az „Európai 
polgárokat” program (2007–2013) keretében, amelynek célja, hogy a polgárokat szorosabban 
bevonják az európai integrációs folyamatba.

Szakértői bizottság és a Charta

A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartája az Európa Tanács Miniszteri 
Bizottsága által 1992. június 25-én elfogadott nemzetközi egyezmény. Az egyezmény 
Strasbourgban, 1992. november 5-én nyílt meg aláírásra. 1998. március 1-jén lépett hatályba.

A Chartát jelenleg huszonhárom állam ratifikálta, köztük Spanyolország is:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/aboutcharter/default_en.asp

A Charta nem az Európai Unió jogi eszköze.

A petíció benyújtója a petícióban idéz egy „újságcikket az Európai Unió szakértői 
bizottságának az említett Charta végrehajtásával kapcsolatos látogatásáról”. A petíció 
benyújtója által idézett újságcikk kivonata azonban csak „szakértői bizottságra” utal.

Az említett „szakértői bizottságot” nem az Európai Unió jelölte ki és az idézett cikkben sem 
ez áll.

Valójában az Európa Tanács chartájának 17. cikke tesz említést a szerződő államok 
mindegyike részéről egy tagból álló, független szakértői bizottság felállításáról. A tagokat az 
Európa Tanács Miniszteri Bizottsága nevezi ki, „az érintett állam által ajánlott, köztiszteletben 
álló és a Charta által szabályozott kérdésekben elismert szaktekintélyek listájáról”.

Egyértelműnek tűnik, hogy az említett „szakértői bizottság” a Charta fent említett, 17. 
cikkének megfelelően létrehozott bizottság.
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A Spanyol Királyság 2007. április 30-án terjesztette be a második időszaki jelentést az Európa 
Tanács főtitkárához a Charta spanyolországi végrehajtásáról. Ez a jelentés kitér a galíciai 
nyelvhelyzetre is, és az alábbi weboldalon tekinthető meg:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/SpainPR2_en.pdf

Az Európai Bizottság többnyelvűségi politikája

Az idézett cikkben említett, többnyelvűséggel foglalkozó magas szintű munkacsoport valóban 
felállításra került az Európai Bizottság 2006. szeptember 20-i határozatával. Létrehozását az 
„Új keretstratégia a többnyelvűség ösztönzésére” című, 2005. évi bizottsági közleményben 
jelentették be1.

A csoportot független szakértőkből hozták létre, hogy segítse a Bizottságot a tagállamok 
részéről „A nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség ösztönzése” című bizottsági cselekvési terv 
célkitűzései irányában tett intézkedések terén elért előrehaladás elemzésében.

A csoport fő célja az volt, hogy független, nem politikai ajánlásokat nyújtson a Bizottságnak a 
többnyelvűség előmozdítására és támogatására vonatkozó kezdeményezések alakulásáról.

A csoport a jelentésében hivatkozik „a regionális és kisebbségi nyelveket és a fő nyelvet 
beszélők kétnyelvű közösségeire mint olyan bevált gyakorlatra, amely jelentőséggel bír a 
többnyelvűség egész Európában való előmozdításának uniós célja tekintetében. Ezzel 
összefüggésben hivatkoztak a Baszkföldön, Galíciában, Katalóniában és a valenciai 
tartományban működő két tannyelvű iskolákban szerzett tapasztalatokra, ahol is évtizedeken 
át működtek kifinomult intenzív nyelvtanítási módszerek és tanári szakképzési programok”.

A csoport jelentése megtekinthető az Európai Bizottság alábbi weboldalán:
http://ec.europa.eu/education/languages/eu-language-policy/doc126_en.htm

Az Európai Bizottság szakpolitikát fejleszt a többnyelvűség Európai Unióban történő 
népszerűsítésére. A szakpolitika az EU-ban jelen lévő valamennyi nyelvre kiterjed: hivatalos, 
nemzeti, regionális, kisebbségi és migráns nyelvekre egyaránt.
Az „Új keretstratégia a többnyelvűség ösztönzésére” című, 2005. évi közleményben a 
Bizottság egyértelműen kijelenti, hogy támogatja a valamennyi nyelv teljes érvényesüléséhez 
hozzájáruló légkör kialakítását, amelyben virágozhat a több nyelv tanítása és tanulása.
A Bizottság a tagállamokkal szoros együttműködésben hajtja végre a többnyelvűségi 
stratégiáját. A Szerződés 149. cikke szerint a tagállamok viselik a teljes felelősséget az oktatás 
tartalma és az oktatási rendszerek szervezeti felépítése, valamint azok kulturális és nyelvi 
sokszínűsége tekintetében. E cikk tartalma szerint a Közösség a tagállamok közötti 
együttműködés ösztönzésével és szükség esetén tevékenységük támogatásával hozzájárul a 
minőségi oktatás fejlesztéséhez.
Az Európai Bizottság a „Többnyelvűség: európai tőke és közös elkötelezettség” című, 2008. 
évi közleményében megerősíti elkötelezettségét a tagállamokkal és az érdekeltekkel való 
együttes munkára annak érdekében, hogy a nyelvi sokszínűségből tőkét lehessen Európa 
számára kovácsolni. A közlemény előírja: „Sok nyelv harmonikus együttélése Európában: 

                                               
1 COM(2005) 596 végleges, 2005.11.22.
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kifejező szimbóluma ez az Európai Unió a sokféleségben megtalált egységre irányuló 
törekvésének, az európai integráció egyik sarokkövének. A nyelvek határozzák meg 
személyes identitásunkat, ugyanakkor közös örökségünknek is részei. Hídként szolgálhatnak 
más emberek felé, és utat nyitnak más országok, kultúrák irányába, elősegítve a kölcsönös 
megértést. A többnyelvűséget sikeresen előmozdító politika növelheti a polgárok életesélyeit: 
javíthatja foglalkoztathatóságukat, megkönnyítheti a hozzáférésüket a szolgáltatásokhoz és 
jogokhoz, és a fokozottabb interkulturális párbeszéd és társadalmi kohézió révén 
hozzájárulhat a szolidaritáshoz. E megközelítésben a nyelvi sokszínűség értékes tőkévé 
válhat, különösen mai globalizálódó világunkban. (…) A nyelvpolitika elsőszámú 
döntéshozói a tagállamok, a regionális és kisebbségi nyelvek esetében is, amelyekhez az 
Európa Tanács által elfogadott Regionális és Kisebbségi nyelvek Európai Chartája nyújt 
átfogó keretet. Sok más szervezet is hoz nyelvi kérdésekben döntéseket helyi szinten: oktatási 
szolgáltatók, regionális és helyi hatóságok, szociális partnerek, a média, és a szolgáltatási 
szektor. A Bizottság a tagállamokkal és az érdekelt felekkel a szubszidiaritás elvével 
összhangban működik együtt annak biztosításán, hogy közös célkitűzéseik legyenek, és –
elsősorban a helyes gyakorlatok átadásának megkönnyítésével – támogatja őket.”

A Charta alkalmazása

A Charta az Európa Tanács által elfogadott és végrehajtott nemzetközi egyezmény. A Charta 
nem az Európai Unió jogi eszköze.

Az Európai Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel a Charta alkalmazását illetően.

Többnyelvűségi politika

Az Európai Bizottság szakpolitikát fejleszt a többnyelvűség Európai Unióban történő 
népszerűsítésére.

A nyelvpolitika nemzeti, regionális vagy helyi szintű végrehajtása jobbára a tagállamok
feladata. A Bizottság feladatkörén belül ösztönzi egyfelől a magánszemélyek nyelvtanulását 
mint valamennyi európai polgár kívánatos készségét, másfelől pedig a tagállamokat nemzeti 
program kialakítására a nyelvtanításnak az oktatás különböző szakaszaiban való 
előmozdítására és figyelemfelkeltésre a nyelvi sokszínűség fontossága tekintetében.

Az Európai Bizottság többnyelvűségi politikája teljes egészében tiszteletben tartja a nyelvi 
sokszínűséget mint az Európai Unió alapvető értéket. Figyelembe veszi az Európai Unió 
alapjogi chartájának 22. cikkét, amelyben az áll, hogy az Unió tiszteletben tartja a kulturális, 
vallási és nyelvi sokszínűséget, valamint a 21. cikkét, amely tiltja a megkülönböztetést 
számos alapon, ideértve a nyelvi alapon történő megkülönböztetést is.


