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Комисия по петиции

16.12.2011 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0358/2011, внесена от Tomasz Snarski, с полско гражданство, 
относно изменение на литовския закон за образованието и 
произтичащото от това ограничаване на училищните предмети, които 
се преподават на полски език

Петиция 0942/2011, внесена от Józef Sloma Sadowski, с полско 
гражданство, от името на сдружението „Viribus Unitis LGD“, подкрепена 
от 3 подписа, относно изменение на Закона за образованието в Литва и 
последващото нарушение на Директива 2000/43/ЕО на Съвета относно 
прилагане на принципа на равно третиране на лица, без разлика на 
расата или етническия произход

1. Резюме на петиция 0358/2011

Вносителят на петицията се позовава на изменението на литовския закон за 
образованието, което ще ограничи правото на полското национално малцинство на 
обучение на полски език. Освен в задължителното езиково обучение по литовски език 
държавният език ще трябва да бъде използван например в обучението по история и 
география, като промяната също така ще доведе до закриването на полски училища, ако 
не изпълняват изискването за определен брой ученици. Вносителят на петицията счита, 
че предприетата от Литва мярка нарушава редица международни договори и 
конвенции, включително Международния пакт за граждански и политически права от 
1966 г., Европейската конвенция за правата на човека, Европейска рамкова конвенция 
за защита на националните малцинства и Европейската харта за регионалните или 
малцинствените езици. Поради това вносителят на петицията призовава Европейския 
парламент да осигури защита на правата на полското малцинство в Литва, както и да 
провери дали новият литовски закон за образованието е в съответствие с принципа за 
недискриминация на основание националност.
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Резюме на петиция 0942/2011

Вносителят на петицията се позовава на изменението на Закона за образованието в 
Литва, което ще ограничи правото на полското национално малцинство за получаване 
на образование на полски език. В допълнение към задължителното обучение на 
литовски език, официалният език следва да се използва например при преподаването на 
история и география, като тази поправка ще доведе до затварянето на полските 
училища, ако те не отговарят на изискването за определен брой ученици. Вносителят на 
петицията счита, че тази литовска мярка означава нарушение на редица международни 
споразумения и конвенции, включително Международния пакт за гражданските и 
политическите права от 1996 г., Европейската конвенция за правата на човека, 
Рамковата конвенция за защита на националните малцинства и Европейската харта за 
регионалните или малцинствените езици. Поради това, вносителят на петицията се 
обръща към Европейския парламент с искането той да гарантира защитата на правата 
на полското малцинство в Литва и да провери дали новият Закон за образованието в 
Литва съответства на разпоредбите на Директива 2000/43/ЕО на Съвета относно 
прилагане на принципа на равно третиране на лица, без разлика на расата или 
етническия произход.

2. Допустимост

Петиция 0358/2011 е обявена за допустима на 8 юли 2011 г., а петиция 0942/2011 е 
обявена за допустима на 12 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 декември 2011 г.

Вносителите на петициите твърдят, че последните изменения на Закона за 
образованието в Литва ограничават езиковите права на полското малцинство в Литва и 
считат, че тези изменения нарушават редица международни споразумения и конвенции.

Комисията би искала да подчертае, че съгласно член 165 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, държавите членки носят основна отговорност 
за съдържанието на преподавания материал и за организацията на образователните си 
системи, както и за своята езикова политика. В тази връзка, трябва да се има предвид, 
че правните инструменти, на които се позовава вносителят на петицията, са извън 
правната рамка на Европейския съюз.

Член 21 и член 22 от Хартата на основните права на Европейския съюз забраняват 
дискриминацията, основана на принадлежност към национално малцинство и 
постановяват Европейският съюз да зачита културното, религиозното и езиковото 
разнообразие. Въпреки това, тези разпоредби се отнасят само към държавите членки, 
когато те прилагат правото на Европейския съюз; следователно само в тези случаи 
Комисията може да се стреми да постигне съответствие с въпросните разпоредби 
посредством процедурите за установяване на нарушение съгласно член 258 от Договора 
за функционирането на Европейския съюз. 
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Комисията допълва, че, на европейско равнище, защитата на правата за съхраняване на 
националната идентичност, език и култура е гарантирана от Рамковата конвенция на 
Съвета на Европа за защита на националните малцинства от 1-ви февруари 1995 г., по 
която Република Литва е страна. Във връзка с това, Комисията обръща внимание на 
разпоредбите на член 25 и на член 26 от въпросната конвенция, които предвиждат 
Комитетът на министрите да наблюдава прилагането на Конвенцията, подпомаган от 
консултативен комитет, с цел оценяване на това доколко са подходящи мерките, 
предприети от страните за прилагане на принципите, заложени в Конвенцията. 


