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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0129/2008, imressqa minn C.E., ta’ nazzjonalità Spanjola, dwar l-
applikazzjoni żelanti żżejjed tal-Karta Ewropea dwar Lingwi Reġjonali jew 
tal-Minoranzi fil-Galizja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddispjaċih bl-applikazzjoni żelanti żżejjed u, fl-opinjoni tiegħu, ta’ ħsara, tal-
Karta Ewropea dwar Lingwi Reġjonali u tal-Minoranzi fil-Galizja. Huwa jwissi kontra t-
taħwid fil-ħsieb dwar id-diversità tal-lingwa li fl-aħħar mill-aħħar seta’ jwassal għal 
Balkanizzazzjoni. Huwa jagħmel referenza għal artiklu f’gazzetta dwar iż-żjara minn kumitat 
ta’ esperti mill-Kunsill tal-Ewropa fil-Galizja f’Settembru 2007. Skont dan l-Artiklu, l-esperti 
llimitaw il-kuntatti tagħhom għall-gvern awtonomu tal-Galizja u għal assoċjazzjoni b’rabtiet 
mal-partit nazzjonalista BNG, u kienu waslu għall-konklużjoni li s-sistema tal-edukazzjoni 
fil-Galizja kellha tkun fuq kollox orjentata għall-Galizja. Il-petizzjonant jirreferi b’rabta ma’ 
dan għall-istess Karta, li tgħid li l-ħarsien ta’ lingwi reġjonali ma kellux ikun ta’ ħsara għal-
lingwi uffiċjali. Iżda, kif isostni l-petizzjonant, l-istandards fil-Galizja għall-edukazzjoni tat-
tfal taħt il-5 snin jistabbilixxu li l-qari u l-kitba għandhom ikunu mgħallma fl-ilsien Galizjan. 
Għaldaqstant tfal li l-ilsien ta’ art twelidhom kien l-Ispanjol (Kastiljan) kienu qed jiġu 
mġegħlin jitgħallmu jaqraw u jiktbu f’lingwa barra minn dik ta’ art twelidhom. Jitlob li jkun 
hemm il-libertà fl-għażla tal-lingwa. Il-petizzjonant jelenka għadd ta’ gruppi ta’ ċittadini li 
kienu qed jagħmlu pressjoni kontra din 'id-dittatura lingwistika' u jitlob li dawn ikunu 
kkonsultati fil-kuntest tal-programm "Ewropa għaċ-Ċittadini" (2007-2013), li jfittex li 
jinvolvi liċ-ċittadini aktar mill-qrib fil-proċess ta’ integrazzjoni Ewropea.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Ġunju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.
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Il-petizzjonant jiddispjaċih bl-applikazzjoni żelanti żżejjed u, fl-opinjoni tiegħu, ta’ ħsara tal-
Karta Ewropea dwar Lingwi Reġjonali u tal-Minoranzi fil-Galizja. Huwa jwissi kontra taħwid 
fil-ħsieb dwar id-diversità tal-lingwa li fl-aħħar mill-aħħar seta’ jwassal għal 
Balkanizzazzjoni. Huwa jirreferi għal artiklu f’gazzetta dwar żjara minn kumitat ta’ esperti 
mill-Kunsill tal-Ewropa fil-Galizja f’Settembru 2007. Skont dan l-artiklu, l-esperti kienu 
llimitaw il-kuntatti tagħhom għall-gvern awtonomu tal-Galizja u għal assoċjazzjoni b’rabtiet 
mal-partit nazzjonalista BNG, u kienu waslu għall-konklużjoni li s-sistema edukattiva fil-
Galizja kellha prinċipalment tkun orjentata għall-Galizja. Il-petizzjonant jagħmel referenza 
f’dan ir-rigward għall-istess Karta, li tgħid li l-ħarsien ta’ lingwi reġjonali ma kellux ikun ta’ 
ħsara għal-lingwi uffiċjali. Iżda, kif isostni l-petizzjonant, l-istandards fil-Galizja għall-
edukazzjoni tat-tfal taħt il-5 snin tistabbilixxi li l-qari u l-kitba kellhom ikunu mgħallma fl-
ilsien Galizjan. Għaldaqstant tfal li l-ilsien ta’ art twelidhom kien l-Ispanjol (Kastiljan) kienu 
qed jiġu mġegħlin jitgħallmu jaqraw u jiktbu f’lingwa barra minn dik ta’ art twelidhom. Huwa 
jitlob li jkun hemm il-libertà fl-għażla tal-lingwa. Il-petizzjonant jelenka għadd ta’ gruppi ta’ 
ċittadini li kienu qed jagħmlu pressjoni kontra din 'id-dittatura lingwistika' u jitlob li dawn 
ikunu kkonsultati fil-kuntest tal-programm ta’ "Ewroipa għaċ-ċittadini" (2007-2013), li jfittex 
li jinvolvi liċ-ċittadini aktar mill-qrib fil-proċess ta’ integrazzjoni Ewropea.

Il-Kumitat ta’ esperti u l-Karta

Il-Karta Ewropea dwar Lingwi Reġjonali u tal-Minoranzi hija konvenzjoni internazzjonali
adottata fil-25 ta’ Ġunju 1992 mill-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa. Infetħet għall-
firma fi Strasburgu fil-5 ta’ Novembru 1992. Daħlet fis-seħħ fl-1 ta’ Marzu 1998.

Fil-preżent il-Karta kienet irratifikata minn tlieta u għoxrin stat inkluża Spanja: 
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/aboutcharter/default_en.asp

Il-Karta mhix strument legali tal-Unjoni Ewropea.

Fil-petizzjoni tiegħu, il-petizzjonant jikkwota "artikolu mill-istampa dwar żjara minn kumitat 
ta’ esperti mill-Unjoni Ewropea dwar l-applikazzjoni ta’ din il-Karta". Iżda l-estratt tal-artiklu 
fl-istampa kkwotat mill-petizzjonant jirreferi biss għal "kumitat ta’ esperti".

L-imsemmi "kumitat ta’ esperti" ma kienx maħtur mill-Unjoni Ewropea u dan ma jingħadx fl-
artiklu kkwotat.

Fil-fatt l-Artikolu 17 tal-Karta tal-Kunsill tal-Ewropa jsemmi t-twaqqif ta’ Kumitat ta’ esperti 
indipendenti magħmul minn membru wieħed minn kull Stat Parti. Il-membri jinħatru mill-
Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa minn "lista ta’ individwi tal-ogħla integrità u 
kompetenza magħrufa fil-materji ttrattati fil-Karta, li n-nominazzjoni tagħhom għandha ssir 
mill-Parti konċernata".

Jidher ċar li dan "il-kumitat ta’ esperti" huwa dak imwaqqaf fl-Artikolu 17 tal-Karta hawn fuq 
imsemmi.

Fit-30 ta’ April 2007 ir-Renju ta’ Spanja ppreżenta lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-
Ewropa t-tieni rapport perjodiku dwar l-implimentazzjoni tal-Karta fi Spanja. Dan ir-rapport li 
jkopri l-qagħda tal-lingwa fil-Galizja jista’ jkun ikkonsultat fis-sit elettroniku li ġej:
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http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/SpainPR2_en.pdf

Politika ta’ multilingwaliżmu tal-Kummissjoni Ewropea

Il-Grupp ta’ Livell Għoli dwar il-Multilingwaliżmu msemmi fl-artiklu għall-istampa kkwotat
tabilħaqq kien twaqqaf bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea tal-20 ta’ Settembru 2006. Il-
ħolqien tiegħu kien tħabbar fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-2005 "Qafas ta’ 
strateġija ġdida għal multilingwaliżmu"1.

Il-Grupp kien magħmul minn esperti indipendenti biex jassistu lill-Kummissjoni tanalizza l-
progress magħmul minn Stati Membri dwar l-azzjonijiet meħudin għall-għanijiet tal-Pjan ta’ 
Azzjoni tal-Kummissjoni "Il-Promozzjoni tat-Tagħlim tal-Lingwi u d-Diversità Lingwistika".

L-għan ewlieni tal-Grupp kien li l-Kummissjoni tingħata rakkomandazzjonijiet indipendenti, 
mhux politiċi dwar l-iżvilupp ta’ inizjattivi għall-promozzjoni u appoġġ għall-
multilingwaliżmu.

Fir-rapport tiegħu l-Grupp jirreferi għal "Komunitajiet bilingwali magħmulin minn kelliema
ta’ lingwi reġjonali u tal-minoranzi u ta’ lingwi tal-maġġoranza bħala laboratorji ta’ prattika 
tajba rilevanti għall-għan tal-UE li tippromovi l-multilingwaliżmu mal-Unjoni kollha. F’dan 
il-kuntest, kienet saret referenza għat-tagħrif espert miksub fi skejjel bilingwali fil-Pajjiż 
Bask, fil-Galazja, fil-Katalonja u l-Pajjiż ta’ Valenzja, fejn kienu diġà jeżistu għal għexiren ta’ 
snin  metodi soffistikati ta’ immersjoni fl-lingwa u programmi ta’ taħriġ speċjali għall-
għalliema". 

Ir-rapport tal-Grupp jista’ jkun ikkonsultat minn fuq il-paġna elettronika li ġejja tal-
Kummissjoni Ewropea:
http://ec.europa.eu/education/languages/eu-language-policy/doc126_en.htm

Il-Kummissjoni Ewropea tiżviluppa politika biex tmexxi ’l quddiem il-multilingwaliżmu fl-
Unjoni Ewropea. Din il-politka tinkludi l-lingwi kollha li hemm bħalissa fl-UE: uffiċjali, 
nazzjonali, reġjonali, tal-minoranza u lingwi migranti.

Fil-Komunikazzjoni tagħha tal-2005 "Qafas ta’ Strateġija Ġdida għall-Multilingwaliżmu" il-
Kummissjoni tiddikjara b’mod ċar li hija tippromovi klima li twassal għall-espressjoni sħiħa 
tal-lingwi kollha, li fiha l-mod kif wieħed jgħallem u jitgħallem varjetà ta’ lingwi jista’ jimxi 
’l quddiem.

Il-Kummissjoni timplimenta l-istrateġija tagħha għall-multilingwaliżmu billi taħdem 
b’koperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri. Skont l-Artikolu 149 tat-Trattat, Stati Membri 
għandhom ir-responsabiltà kull wieħed waħdu għall-kontenut tat-tagħlim u l-organizzazzjoni 
tas-sistemi tal-edukazzjoni u d-diversità kulturali u lingwistika tagħhom. Kif jingħad f’dan l-
Artikolu, il-Komunità għandha tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ edukazzjoni ta’ kwalità billi 
tinkuraġġixxi l-koperazzjoni bejn Stati Membri u, jekk ikun meħtieġ, billi tagħtihom l-appoġġ 
tagħha.     

                                               
1 COM(2005) 596 final of 22.11.2005



PE416.470v01-00 4/4 CM\756500MT.doc

MT

Fil-Komunikazzjoni tagħha tal-2008: "Il-multilingwaliżmu: ġid għall-Ewropa u impenn 
komuni", il-Kummissjoni Ewropea tafferma mill-ġdid l-impenn tagħha li taħdem ma’ Stati 
Membri u ma’ partijiet interessati biex tieħu ġid mid-diversità lingwistika għall-Ewropa.  Il-
Komunikazzjoni tistipula: «Il-koeżistenza armonjuża ta’ ħafna lingwi fl-Ewropa hija simbolu 
qawwi tal-aspirazzjoni tal-Unjoni Ewropea li tingħaqad fid-diversità, waħda mill-ġebliet tax-
xewka tal-proġett Ewropew. Il-lingwi jiddefinixxu identitajiet personali, iżda huma wkoll 
parti minn patrimonju komuni. Jistgħu jkunu ta’ pont għal nies oħrajn u jiftħu aċċess għal 
pajjiżi u kulturi oħra, u jippromovu ħsieb komuni. Politika multilingwali li tirnexxi tista’ 
ssaħħaħ l-opportunitjiet tal-ħajja għaċ-ċittadini: tista’ żżid il-possibiltjiet tagħhom għal 
impjieg, tiffaċilita l-aċċess għal servizzi u drittijiet u tikkontribwixxi għas-solidarjetà permezz 
ta’ djalogu interkulturali aħjar u l-koeżjoni soċjali. Milqugħa b’dan l-ispirtu, id-diversità 
lingwistika tista’ tkun ta’ ġid prezzjuż, u llum aktar minn qabel f’dinja globalizzata. (…) Stati 
Membri huma fost dawk l-aktar importanti li jieħdu deċiżjonijiet fil-politika dwar il-lingwa, 
inklużi lingwi reġjonali u tal-minoranzi, li għalihom il-Karta Ewropea tal-Kunsill tal-Ewropa 
dwar lingwi Reġjonali u tal-Minoranzi tipprovdi qafas komprensiv. Ħafna organizzazzjonijiet 
oħra jieħdu deċiżjonijiet b’mod prattiku dwar kwistjonijiet lingwistiċi: dawk li jipprovdu l-
edukazzjoni, awtoritajiet reġjonali u lokali, imsieħba soċjali, il-midja u s-servizzi. Il-
Kummissjoni taħdem ma’ Stati Membri u ma’ partijiet interessati, skont il-prinċipju tas-
sussidjarjetà, biex tiżgura li għanijiet jinqasmu bejniethom, u tgħinhom fl-isforzi tagħhom, l-
aktar billi tħaffef l-iskambju ta’ prattiki tajbin.»

L-applikazzjoni tal-Karta

Il-Karta hija konvenzjoni internazzjonali adottata u implimentata mill-Kunsill tal-Ewropa. 
Mhix strument legali tal-Unjoni Ewropea.

Il-Kummissjoni Ewropea m’għandhiex kompetenza s’issa f’dak li għandu x’jaqsam mal-
applikazzjoni tal-Karta.

Il-politika tal-multilingwaliżmu

Il-Kummissjoni Ewropea tiżviluppa politika li tippromovi t-tagħlim tal-lingwi u d-diversità 
lingwistika fl-Unjoni Ewropea. 

Ir-responsabiltà għall-implimentazzjoni ta’ politika dwar il-lingwi f’livell nazzjonali, 
reġjonali jew lokali hija prinċipalment tal-Istati Membri. Skont il-mandat tagħha, il-
Kummissjoni tinkuraġġixxi, min-naħa l-waħda, lil individwi biex jitgħallmu lingwi bħala 
ħiliet mixtieqa għall-ħajja għaċ-ċittadini kollha u, min-naħa l-oħra, lil Stati Membri li 
jistabblixxu pjanjiet nazzjonali biex jippromwovu t-tagħlim tal-ligwi fid-diversi stadji tal-
edukazzjoni u biex ikabbru l-għarfen dwar l-importanza tad-diversità lingwistika.  

Il-politika tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-multilingwaliżmu tirrispetta d-diversità 
lingwistika bħala valur bażiku tal-Unjoni Ewropea. Hija tqis l-Artikolu 22 tal-Karta tal-
Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet Fundamentali li tgħid li l-Unjoni għandha tirrispetta d-
diversità kulturali, reliġjuża u lingwistika u l-Artikolu 21 li jipprojbixxi d-diskrimnazzjoni 
abbażi ta’ għadd ta’ motivi, inkluża l-lingwa.


