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Tárgy: Tomasz Snarski lengyel állampolgár által benyújtott 0358/2011. számú 
petíció a litván oktatási törvény módosításáról, és a módosításból 
következően a lengyelül tanított tantárgyak korlátozásáról

Józef Sloma Sadowski lengyel állampolgár által a „Viribus Unitis LGD” 
egyesület nevében benyújtott 0942/2011. számú petíció a litván oktatási 
törvény módosításáról, és a módosításból következően a személyek közötti, 
faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód 
elvének alkalmazásáról szóló 2000/43/EK tanácsi irányelv megsértéséről.

1. A 0358/2011 sz. petíció összefoglalása 

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet a litván oktatási törvény módosítására, amely 
korlátozza a lengyel kisebbség lengyel nyelven történő oktatáshoz való jogát. A kötelező 
litván nyelvoktatáson kívül az államnyelvet kell használni többek között a történelem- és 
földrajzoktatás keretében, a módosítás pedig lengyel iskolák bezárását eredményezi, 
amennyiben az iskolák nem tudnak eleget tenni a tanulók meghatározott számára vonatkozó 
követelménynek. A petíció benyújtójának véleménye szerint a litván kezdeményezés számos 
nemzetközi megállapodásnak és egyezménynek, többek között az 1966. évi Polgári és 
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának, az emberi jogok európai egyezményének, 
az Európa Tanács nemzeti kisebbségekről szóló keretegyezményének és az Európa Tanács 
kisebbségi és regionális nyelvek európai chartájának a megsértését jelenti. A petíció 
benyújtója ezért az Európai Parlamentet a litvániai lengyel kisebbség jogainak védelmére, 
valamint annak vizsgálatára kéri, hogy az új litván oktatási törvény összhangban áll-e a 
nemzetiség alapján történő megkülönböztetés tilalmának elvével.
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A 0942/2011 sz. petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet a litván oktatási törvény módosítására, amely 
korlátozza a lengyel kisebbség lengyel nyelven történő oktatáshoz való jogát. A kötelező 
litván nyelvoktatáson kívül az államnyelvet kell használni többek között a történelem- és 
földrajzoktatás keretében, a módosítás pedig lengyel iskolák bezárását eredményezi, 
amennyiben az iskolák nem tudnak eleget tenni a tanulók meghatározott számára vonatkozó 
követelménynek. A petíció benyújtójának véleménye szerint a litván kezdeményezés számos 
nemzetközi megállapodásnak és egyezménynek, többek között az 1966. évi Polgári és 
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának, az emberi jogok európai egyezményének, 
az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményének és az Európa 
Tanács kisebbségi és regionális nyelvek európai chartájának a megsértését jelenti. A petíció 
benyújtója ezért az Európai Parlamentet a litvániai lengyel kisebbség jogainak védelmére, 
valamint annak kivizsgálására kéri, hogy az új litván oktatási törvény összhangban áll-e a 
személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód 
elvének alkalmazásáról szóló 2000/43/EK tanácsi irányelv rendelkezéseivel.

2. Elfogadhatóság

Petition 0358/2011 was declared admissible on 8 July 2011 and petition 0942/2011 was 
declared admissible on 12 December 2011. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 16.

A petíciók benyújtói azt állítják, hogy a litván oktatási törvény legújabb módosításai 
korlátozzák a litvániai lengyel kisebbség jogait, ami nézetük szerint számos nemzetközi 
megállapodás és egyezmény megsértésének minősül.

A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 165. 
cikke értelmében az oktatás tartalmáért és oktatási rendszereik megszervezéséért, valamint 
nyelvi politikájukért elsődlegesen a tagállamok felelősek. E tekintetben figyelembe kell venni, 
hogy a petíció benyújtója által hivatkozott jogi eszközök az Európai Unió jogi keretein 
kívüliek.

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. és 22. cikke tiltja a nemzeti kisebbséghez 
tartozáson alapuló megkülönböztetést, és előírja, hogy az Uniónak tiszteletben kell tartania a 
kulturális, vallási és nyelvi sokszínűséget. E rendelkezések ugyanakkor csak akkor 
alkalmazandók a tagállamokra, amikor az uniós jogot végrehajtják; ezért a Bizottság csak 
ilyen esetekben kísérelheti meg, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. 
cikke szerinti jogsértési eljárás révén megerősítse a nevezett rendelkezések betartását. 

A Bizottság hozzáfűzi, hogy a nemzeti identitás, nyelv és kultúra megőrzéséhez való jog 
védelmét európai szinten az Európa Tanács 1995. február 1-jei, a nemzeti kisebbségek 
védelméről szóló keretegyezménye biztosítja, amelynek Litvánia is részes fele. E tekintetben 
a Bizottság felhívja a figyelmet a fenti egyezmény 25. és 26. cikkének rendelkezéseire, 
amelyek a értelmében az egyezmény végrehajtását a Miniszterek Tanácsa ellenőrzi, amelynek 
munkáját a részes felek által az egyezményben foglalt elvek érvényesítésére hozott 
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intézkedések megfelelőségének értékelése céljából tanácsadó bizottság segíti.


