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Ref.: Petiţia nr. 0129/2008, adresată de C.E., de naţionalitate spaniolă, privind aplicarea 
prea strictă a Cartei europene a limbilor regionale şi minoritare în Galicia

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul regretă aplicarea prea strictă şi, în opinia sa, dăunătoare a Cartei europene a 
limbilor regionale şi minoritare în Galicia. Acesta avertizează asupra unei neînţelegeri a 
diversităţii limbilor care ar putea conduce în cele din urmă la balcanizare. Petiţionarul face 
referire la un articol dintr-un ziar privind vizita unui comitet de experţi din partea Consiliului 
Europei în Galicia în septembrie 2007. Potrivit acestui articol, experţii şi-au limitat contactele 
la guvernul autonom din Galicia şi o asociaţie cu legături cu partidul naţionalist BNG şi au 
ajuns la concluzia că sistemul de educaţie din Galicia ar trebuie să fie centrat pe limba 
galiciană. Petiţionarul face referire în această privinţă la Cartă, care menţionează că protecţia 
limbilor regionale nu ar trebui să se facă în detrimentul limbilor oficiale. Cu toate acestea, 
petiţionarul susţine că standardele din Galicia privind educaţia copiilor sub 5 ani stabilesc că 
cititul şi scrisul ar trebui învăţate în limba galiciană. În consecinţă, copiii care sunt vorbitori 
nativi de limbă spaniolă (castiliană) sunt obligaţi să înveţe să citească şi să scrie într-o limbă 
alta decât limba lor maternă. Petiţionarul solicită libertatea în alegerea limbii. Acesta enumeră 
o serie de grupuri de presiune ale cetăţenilor împotriva „dictaturii lingvistice” şi solicită ca 
acestea să fie consultate în contextul programului „Europa pentru cetăţeni” (2007-2013), care 
urmăreşte implicarea mai îndeaproape a cetăţenilor în procesul de integrare europeană.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 iunie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolului 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

Petiţionarul regretă aplicarea prea strictă şi, în opinia sa, dăunătoare a Cartei europene a 
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limbilor regionale şi minoritare în Galicia. Acesta avertizează asupra unei neînţelegeri a 
diversităţii limbilor care ar putea conduce în cele din urmă la balcanizare. Petiţionarul face 
referire la un articol dintr-un ziar privind vizita unui comitet de experţi din partea Consiliului 
Europei în Galicia în septembrie 2007. Potrivit acestui articol, experţii şi-au limitat contactele 
la guvernul autonom din Galicia şi o asociaţie cu legături cu partidul naţionalist BNG şi au 
ajuns la concluzia că sistemul de educaţie din Galicia ar trebuie să fie centrat pe limba 
galiciană. Petiţionarul face referire în această privinţă la Cartă, care menţionează că protecţia 
limbilor regionale nu ar trebui să se facă în detrimentul limbilor oficiale. Cu toate acestea, 
petiţionarul susţine că standardele din Galicia privind educaţia copiilor sub 5 ani stabilesc că 
cititul şi scrisul ar trebui învăţate în limba galiciană. În consecinţă, copiii care sunt vorbitori 
nativi de limbă spaniolă (castiliană) sunt obligaţi să înveţe să citească şi să scrie într-o limbă 
alta decât limba lor maternă. Petiţionarul solicită libertatea în alegerea limbii. Acesta enumeră 
o serie de grupuri de presiune ale cetăţenilor împotriva „dictaturii lingvistice” şi solicită ca 
acestea să fie consultate în contextul programului „Europa pentru cetăţeni” (2007-2013), care 
urmăreşte implicarea mai îndeaproape a cetăţenilor în procesul de integrare europeană.

Comitetul de experţi şi Carta

Carta europeană a limbilor regionale şi minoritare este o convenţie internaţională adoptată la 
25 iunie 1992 de către Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei. Aceasta a fost deschisă 
spre semnare la Strasbourg, la 5 noiembrie 1992. A intrat în vigoare la 1 martie 1998. 

În prezent, Carta a fost ratificată de douăzeci şi trei de state, inclusiv Spania: 
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/aboutcharter/default_en.asp

Carta nu este un instrument juridic al Uniunii Europene.

În petiţia sa, petiţionarul citează „un articol de presă pe tema vizitei unui comitet de experţi de 
la Uniunea Europeană privind aplicarea respectivei Carte”. Cu toate acestea, extrasul din 
articolul de presă citat de petiţionar face referire doar la „un comitet de experţi”.

Aşa-zisul „comitet de experţi" nu a fost desemnat de Uniunea Europeană şi acest lucru nu a 
fost menţionat în articolul citat.

De fapt, articolul 17 al Cartei Consiliului Europei menţionează stabilirea unui comitet de 
experţi independenţi compus dintr-un membru pentru fiecare parte a unui stat. Membrii au 
fost desemnaţi de către Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei dintr-o „listă de persoane 
de cea mai înaltă integritate, recunoscute pentru competenţa lor în domeniul tratat de Cartă, 
care vor fi propuse de către partea respectivă”. 

Pare clar că aşa-zisul „comitet de experţi” este cel stabilit în articolul 17 al Cartei, menţionat 
mai sus.

La 30 aprilie 2007, Regatul Spaniei a prezentat Secretarului General al Consiliului Europei 
cel de-al doilea raport periodic privind punerea în aplicare a Cartei în Spania. Acest raport 
care acoperă, de asemenea, situaţia limbii în Galicia poate fi consultat pe următorul site web:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/SpainPR2_en.pdf
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Politica de multilingvism a Comisiei Europene

Grupul la nivel înalt privind multilingvismul menţionat în articolul de presă citat a fost 
într-adevăr stabilit prin decizia Comisiei Europene din 20 septembrie 2006. Crearea acestuia a 
fost anunţată în Comunicarea Comisiei din 2005, „O nouă strategie-cadru pentru 
multilingvism”1. 

Grupul a fost alcătuit din experţi independenţi pentru a oferi asistenţă Comisiei la analiza 
progresului realizat de statele membre privind acţiunile întreprinse în legătură cu obiectivele 
planului de acţiune al Comisiei „Promovarea învăţării limbilor şi a diversităţii lingvistice”.

Scopul principal al grupului a fost acela de a oferi Comisiei recomandări independente, 
apolitice privind dezvoltarea iniţiativelor de promovare şi sprijinire a multilingvismului. 

În raportul său, grupul face referire la „comunităţile bilingve compuse din vorbitori de limbi 
regionale sau minoritare şi din vorbitori ai limbilor majoritare ca laboratoare de bună practică 
relevante pentru obiectivul Uniunii Europene de promovare a multilingvismului în spaţiul 
Uniunii. În acest context, s-a făcut trimitere la know-how-ul dobândit în şcolile bilingve din 
Ţara Bascilor, Galicia, Catalonia şi Valencia, unde de decenii există metode sofisticate de 
imersiune lingvistică şi programe speciale de formare a profesorilor.

Raportul grupului poate fi consultat pe următorul site web al Comisiei Europene:
http://ec.europa.eu/education/languages/eu-language-policy/doc126_en.htm

Comisia Europeană dezvoltă o politică de promovare a multilingvismului în Uniunea 
Europeană. Această politică include toate limbile prezente în Uniunea Europeană: limbi 
oficiale, naţionale, regionale, minoritare şi migrante.
În Comunicarea sa din 2005 „O nouă strategie-cadru pentru multilingvism”, Comisia afirmă 
clar că promovează un climat favorabil exprimării depline a tuturor limbilor, în care predarea 
şi învăţarea unei varietăţi de limbi se pot dezvolta.
Comisia îşi pune în aplicare strategia pentru multilingvism lucrând în strânsă cooperare cu 
statele membre. Conform articolului 149 al tratat, statele membre sunt singurele răspunzătoare 
pentru conţinutul învăţământului şi organizarea sistemului educaţional, precum şi pentru 
diversitatea lor culturală şi lingvistică. După cum se prevede la acest articol, Comunitatea 
contribuie la dezvoltarea unei educaţii de calitate, prin încurajarea cooperării dintre statele 
membre şi, în cazul în care este necesar, prin sprijinirea acţiunii acestora.
În Comunicarea sa din 2008, „Multilingvismul: un avantaj pentru Europa şi un angajament 
comun”, Comisia Europeană îşi reafirmă angajamentul de a conlucra cu statele membre şi 
părţile interesate pentru a transforma diversitatea lingvistică într-un avantaj pentru Europa. 
Comunicarea stipulează: „Coexistenţa armonioasă a numeroase limbi în Europa reprezintă un 
simbol puternic al aspiraţiei Uniunii Europene de a fi unită în diversitate, ceea ce constituie 
unul dintre fundamentele proiectului european. Limbile definesc identităţi personale, dar fac 
în egală măsură parte dintr-un patrimoniu comun. Ele pot servi drept punte de legătură către 
alţi oameni şi pot deschide calea către alte ţări şi culturi, promovând înţelegerea reciprocă. O 
politică de succes privind multilingvismul poate spori şansele de reuşită în viaţă ale 

                                               
1 COM (2005) 596 final, 22.11.2005.
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cetăţenilor: poate creşte capacitatea lor de angajare în câmpul muncii, facilita accesul la 
servicii şi drepturi şi sprijini solidaritatea prin îmbunătăţirea dialogului intercultural şi a
coeziunii sociale. Priviră din această perspectivă, diversitatea lingvistică poate deveni un 
avantaj valoros, cu atât mai mult în societatea globalizată din zilele noastre. (...) Statele 
membre sunt factorii de decizie cheie pentru politica lingvistică, inclusiv pentru limbile 
regionale şi minoritare, referitor la care Carta europeană pentru limbi regionale şi minoritare a 
Consiliului Europei defineşte un cadru general. Există numeroase organizaţii pe teren care iau 
decizii privind aspectele lingvistice, precum: furnizorii de educaţie, autorităţile locale şi 
regionale, partenerii sociali, media şi sectorul serviciilor. Comisia conlucrează cu statele 
membre şi cu părţile interesate, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, pentru a asigura 
că obiectivele sunt asumate în comun şi le va sprijini pe acestea în eforturile lor, mai precis 
prin facilitarea schimbului de bune practici.”

Punerea în aplicare a Cartei

Carta este o convenţie internaţională adoptată şi pusă în aplicare de Consiliul Europei. 
Aceasta nu este un instrument juridic al Uniunii Europene.

Comisia Europeană nu are nicio competenţă în ceea ce priveşte punerea în aplicare a Cartei. 

Politica de multilingvism

Comisia Europeană dezvoltă o politică de promovare a învăţării limbilor şi a diversităţii 
lingvistice în Uniunea Europeană. 

Responsabilitatea pentru punerea în aplicare a unei politici lingvistice la nivel naţional, 
regional sau local aparţine, în principal, statelor membre. În cadrul mandatului său, Comisia 
încurajează, pe de o parte, oamenii să înveţe alte limbi ca o aptitudine de integrare socială 
dorită pentru toţi cetăţenii europeni şi, pe de altă parte, statele membre să stabilească planurile 
naţionale de promovare a predării limbilor străine la diverse niveluri de educaţie şi să 
sensibilizeze importanţa diversităţii lingvistice.

Politica Comisiei Europene privind multilingvismul respectă pe deplin diversitatea lingvistică 
drept o valoare de bază a Uniunii Europene. Aceasta ia în considerare articolul 22 al Cartei 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene care declară că Uniunea respectă diversitatea 
culturală, religioasă şi lingvistică şi articolul 21 care interzice discriminarea bazată pe o serie 
de motive, inclusiv limba.


