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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0358/2011, του Tomasz Snarski, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την αναθεώρηση του λιθουανικού νόμου περί εκπαίδευσης και τον 
περιορισμό λόγω αυτής των σχολικών μαθημάτων που διδάσκονται στα 
πολωνικά

Αναφορά 0942/2011, του Józef Sloma Sadowski, πολωνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Viribus Unitis LGD», η οποία συνοδεύεται από 3 
υπογραφές, σχετικά με την τροποποίηση του λιθουανικού εκπαιδευτικού 
νόμου και της επακόλουθης παραβίασης της οδηγίας 2000/43/ΕΚ του 
Συμβουλίου περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων 
ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής

1. Περίληψη της αναφοράς 0358/2011

Ο αναφέρων παραπέμπει στην αναθεώρηση του λιθουανικού νόμου περί εκπαίδευσης που θα 
περιορίσει το δικαίωμα της πολωνικής εθνικής μειονότητας να διδάσκεται στα πολωνικά. 
Πέρα από την υποχρεωτική διδασκαλία των λιθουανικών, η επίσημη γλώσσα του κράτους 
πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία της Ιστορίας και της Γεωγραφίας, μεταξύ άλλων 
μαθημάτων, και η αλλαγή θα οδηγήσει στο κλείσιμο πολωνικών σχολείων εάν δεν πληρούν 
τις προϋποθέσεις για συγκεκριμένο αριθμό μαθητών. Ο αναφέρων εκτιμά ότι η εν λόγω 
ενέργεια της Λιθουανίας συνιστά παραβίαση μιας σειράς διεθνών συμφωνιών και 
συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Συμφώνου του 1966 για τα Ατομικά και 
Πολιτικά Δικαιώματα, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, της ευρωπαϊκής Σύμβασης-πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών 
Μειονοτήτων και του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες. Ο 
αναφέρων ζητεί, ως εκ τούτου, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει την 
προστασία των δικαιωμάτων της πολωνικής μειονότητας στη Λιθουανία και να εξετάσει κατά 
πόσον ο νέος λιθουανικός νόμος περί εκπαίδευσης συμμορφώνεται προς την αρχή της 
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απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας.

Περίληψη της αναφοράς 0942/2011

Ο αναφέρων παραπέμπει στην αναθεώρηση του λιθουανικού νόμου περί εκπαίδευσης που θα 
περιορίσει το δικαίωμα της πολωνικής εθνικής μειονότητας να διδάσκεται στα πολωνικά. 
Εκτός από την υποχρεωτική διδασκαλία της λιθουανικής γλώσσας, η επίσημη γλώσσα του 
κράτους πρέπει να χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, στη διδασκαλία της ιστορίας και της 
γεωγραφίας, και η τροποποίηση θα οδηγήσει στο κλείσιμο των πολωνικών σχολείων εάν δεν 
πληρούν την απαίτηση περί φοίτησης συγκεκριμένου αριθμού μαθητών. Ο αναφέρων 
πιστεύει ότι το εν λόγω λιθουανικό μέτρο παραβιάζει πολλές διεθνείς συμφωνίες και 
συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων του διεθνούς συμφώνου του 1996 για τα ατομικά και τα 
πολιτικά δικαιώματα, της ευρωπαϊκής σύμβασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της 
σύμβασης πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και του ευρωπαϊκού χάρτη 
για τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων της πολωνικής 
μειονότητας στη Λιθουανία και να εξετάσει κατά πόσον ο νέος εκπαιδευτικός νόμος της 
Λιθουανίας συμμορφώνεται με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου περί 
εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους 
καταγωγής.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 0358/2011 κρίθηκε παραδεκτή στις 8 Ιουλίου 2011 και η αναφορά 0942/2011 
κρίθηκε παραδεκτή στις 12 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011

Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι οι πρόσφατες τροποποιήσεις του λιθουανικού νόμου για την 
παιδεία περιορίζει τα γλωσσικά δικαιώματα της πολωνικής μειονότητας στη Λιθουανία, 
τούτο δε κατά παράβαση σειράς διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων.

Η Επιτροπή επιθυμεί να τονίσει ότι σύμφωνα με το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη έχουν την κύρια αρμοδιότητα για το 
περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση των εκπαιδευτικών τους συστημάτων, καθώς 
και για τη γλωσσική πολιτική τους.  Από την άποψη αυτή, υπενθυμίζεται ότι τα νομικά μέσα 
στα οποία αναφέρεται ο αναφέρων δεν εμπίπτει στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα άρθρα 21 και 22 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαγορεύουν τις διακρίσεις βάσει της ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας και ζητούν από 
την Ένωση να σεβασθεί την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία. Παρά 
ταύτα, οι διατάξεις αυτές απευθύνονται προς τα κράτη μέλη όταν εφαρμόζουν την κοινοτική 
νομοθεσία· Συνεπώς, μόνο στις περιπτώσεις αυτές μπορεί η Επιτροπή να ζητήσει την επιβολή 
της συμμόρφωσης με τις εν λόγω διατάξεις, μέσω της διαδικασίας παράβασης βάσει του 
άρθρου 258 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Επιτροπή επιθυμεί να προσθέσει ότι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η προστασία των δικαιωμάτων 
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περί διατήρησης της εθνικής, γλωσσικής και πολιτιστικής ταυτότητας, καλύπτονται από τη 
Σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών 
μειονοτήτων, της 1ης Φεβρουαρίου 1995, της οποίας είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Δημοκρατία της Λιθουανίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή επιθυμεί να επιστήσει την 
προσοχή στις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 της εν λόγω σύμβασης, οι οποίες που 
προβλέπουν τον έλεγχο της εφαρμογής της σύμβασης από την Επιτροπή των Υπουργών, 
επικουρούμενη από επιτροπή συμβουλευτικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της αξιολόγησης 
της επάρκειας των μέτρων που λαμβάνονται από τα μέρη για την εφαρμογή των αρχών που 
αναφέρονται στη σύμβαση. 


