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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0358/2011 af Tomasz Snarski, polsk statsborger, om ændringen 
af den litauiske undervisningslov og den deraf følgende begrænsning af de 
skolefag, der undervises i på polsk

Andragende 0942/2011 af Józef Sloma Sadowski, polsk statsborger, for 
sammenslutningen "Viribus Unitis LGD", og 3 medunderskrivere, om 
ændringen af den litauiske undervisningslov og den deraf følgende 
misligholdelse af Rådets direktiv 2000/43/EF om gennemførelse af princippet 
om ligebehandling uanset race eller etnisk oprindelse

1. Sammendrag af andragende 0358/2011

Andrageren henviser til ændringen af den litauiske undervisningslov, som vil begrænse det 
polske nationale mindretals ret til undervisning på polsk. Ud over den obligatoriske litauiske 
sprogundervisning skal statssproget anvendes i bl.a. historie- og geografiundervisningen, og 
ændringen vil resultere i nedlægningen af polske skoler, hvis de ikke opfylder kravet om et 
bestemt antal skoleelever. Andrageren mener, at det litauiske tiltag indebærer overtrædelser af 
en række internationale aftaler og konventioner, herunder den internationale konvention af 
1966 om borgerlige og politiske rettigheder, den europæiske menneskerettighedskonvention, 
Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal og Europarådets 
charter for mindretalssprog og regionale sprog. Andrageren anmoder derfor Europa-
Parlamentet om at sikre en beskyttelse af det polske mindretals rettigheder i Litauen samt om 
at undersøge, hvorvidt den nye litauiske undervisningslov er i overensstemmelse med 
princippet om ikke-forskelsbehandling på grundlag af nationalitet.

Sammendrag af andragende 0942/2011

Andrageren henviser til ændringen af den litauiske undervisningslov, som vil begrænse det 
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polske nationale mindretals ret til undervisning på polsk. Ud over den obligatoriske litauiske 
sprogundervisning skal statssproget anvendes i bl.a. historie- og geografiundervisningen, og 
ændringen vil resultere i nedlægningen af polske skoler, hvis de ikke opfylder kravet om et 
bestemt antal skoleelever. Andrageren mener, at det litauiske tiltag indebærer overtrædelser af 
en række internationale aftaler og konventioner, herunder den internationale konvention af 
1966 om borgerlige og politiske rettigheder, den europæiske menneskerettighedskonvention, 
Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal og Europarådets 
charter for mindretalssprog og regionale sprog. Andrageren anmoder derfor Europa-
Parlamentet om at sikre en beskyttelse af det polske mindretals rettigheder i Litauen samt om 
at undersøge, hvorvidt den nye litauiske undervisningslov er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i Rådets direktiv 2000/43/EF om gennemførelse af princippet om 
ligebehandling uanset race eller etnisk oprindelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 0358/2011 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. juli 2011). 
Andragende 0942/2011 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. december 
2011). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011

Andragerne gør gældende, at de seneste ændringer af Litauens undervisningslov indskrænker 
de sproglige rettigheder for det polske mindretal i Litauen, og anser dette for at udgøre en 
overtrædelse af en række internationale aftaler og konventioner.

Kommissionen vil gerne understrege, at medlemsstaterne i henhold til artikel 165 i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde har hovedansvaret for undervisningsindholdet og 
opbygningen af deres uddannelsessystemer såvel som deres sprogpolitik. I den sammenhæng
må man ikke glemme, at de retlige instrumenter, som andrageren nævner, ligger uden for Den 
Europæiske Unions retlige rammer.

Ifølge artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder er 
forskelsbehandling på grund af tilhørsforhold til et nationalt mindretal forbudt, og ifølge dens 
artikel 22 respekterer Unionen den kulturelle, religiøse og sproglige mangfoldighed. 
Imidlertid gælder sådanne bestemmelser kun over for medlemsstaterne i forbindelse med 
deres gennemførelse af EU-retten. Derfor er det kun i sådanne tilfælde, at Kommissionen kan 
søge overholdelse af de omtalte bestemmelser håndhævet ved hjælp af 
overtrædelsesprocedurer på grundlag af artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. 

Kommissionen vil gerne tilføje, at beskyttelsen af retten til at bevare den nationale identitet, 
det nationale sprog og den nationale kultur på europæisk plan er omfattet af Europarådets 
rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal af 1. februar 1995, som Republikken 
Litauen er kontraherende part i. I den forbindelse gør Kommissionen opmærksom på artikel 
25 og 26 i den nævnte konvention, ifølge hvilke Ministerkomitéen vogter over konventionens 
anvendelse og til det formål bistås af et rådgivende udvalg med henblik på at evaluere, 
hvorvidt de kontraherende parters foranstaltninger med henblik på at gennemføre 
konventionens principper er hensigtsmæssige. 
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