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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0358/2011, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais 
Tomasz Snarski, par Lietuvas Izglītības likuma grozījumu un no tā izrietošo 
poļu valodā apgūstamo mācību priekšmetu skaita samazināšanu

Lūgumraksts Nr. 0942/2011, ko asociācijas Viribus Unitis LGD vārdā 
iesniedza Polijas valstspiederīgais Józef Sloma Sadowski un kam pievienoti 
trīs paraksti, par Lietuvas Izglītības likuma grozījumiem un no tiem izrietošu 
pārkāpumu attiecībā pret Padomes Direktīvu 2000/43/EK, ar ko ievieš 
vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās 
piederības

1. Lūgumraksta Nr. 0358/2011 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Lietuvas Izglītības likuma grozījumiem, kurā 
ierobežotas Polijas mazākumtautības pārstāvju tiesības saņemt izglītību poļu valodā. Papildus 
obligātajai prasībai par mācībām lietuviešu valodā citu priekšmetu starpā valsts valodā jāmāca 
vēsture un ģeogrāfija; grozījums ietekmēs arī poļu skolas, kas tiks slēgtas, ja tajās nebūs 
vajadzīgais skolēnu skaits. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ar šādu Lietuvas rīcību tiek 
pārkāpti vairāki starptautiski nolīgumi un konvencijas, tostarp 1966. gada Starptautiskais 
pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, Eiropas Cilvēktiesību konvencija, Eiropas 
Mazākumtautību aizsardzības pamatkonvencija un Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodu 
harta. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu nodrošināt poļu tautības 
minoritātes tiesību aizsardzību Lietuvā un pārbaudīt, vai jaunajā Lietuvas Izglītības likumā 
ievērots princips par nediskrimināciju valstspiederības dēļ.

Lūgumraksta Nr. 0942/2011 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Lietuvas Izglītības likuma grozījumiem, ar ko 
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ierobežotas Polijas mazākumtautības pārstāvju tiesības saņemt izglītību poļu valodā. Papildus 
obligātajai lietuviešu valodas mācīšanai valsts valoda ir jāizmanto arī, piemēram, mācot 
vēsturi vai ģeogrāfiju, un šo grozījumu dēļ tiks slēgtas poļu skolas, ja tās neatbildīs prasībai 
par noteiktu skaitu skolēnu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šāda Lietuvas rīcība ir 
pretrunā vairākiem starptautiskiem nolīgumiem un konvencijām, tostarp 1996. gada 
Starptautiskajam paktam par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijai, Mazākumtautību aizsardzības pamatkonvencijai un Eiropas Reģionālo un 
mazākumtautību valodu hartai. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu 
nodrošināt poļu mazākumtautības tiesību aizsardzību Lietuvā un pārbaudīt, vai jaunais 
Lietuvas Izglītības likums ir saskaņā ar Padomes Direktīvu 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas 
attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0358/2011 tika atzīts par pieņemamu 2011. gada 8. jūlijā, lūgumraksts 
Nr. 0942/2011 tika atzīts par pieņemamu 2011. gada 12. decembrī. Komisijai pieprasīta 
informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka ar Lietuvas Izglītības likuma pēdējiem grozījumiem tiek 
ierobežotas valodas tiesības poļu minoritātei Lietuvā, un viņi to uzskata par vairāku 
starptautisko nolīgumu un konvenciju pārkāpumu.

Komisija vēlas norādīt, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 165. pantu 
dalībvalstis ir primāri atbildīgas par izglītības saturu un to izglītības sistēmu organizēšanu, kā 
arī to valodu politiku. Saistībā ar to jāpatur prātā, ka lūgumraksta iesniedzēja norādītie tiesību 
akti neietilpst Eiropas Savienības tiesiskajā regulējumā.

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. un 22. pantā ir aizliegta diskriminācija, 
pamatojoties uz piederību nacionālajai minoritātei, un noteikta kultūras, reliģiskās un valodu 
dažādības respektēšana Savienībā. Taču šādi noteikumi attiecas uz dalībvalstīm tikai, kad tās 
īsteno Savienības tiesību aktus; tādējādi tikai šādos gadījumos Komisija var censties 
nodrošināt minēto noteikumu ievērošanu ar pārkāpuma procedūru saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 258. pantu.

Komisija piebilst, ka Eiropas līmenī nacionālās identitātes, valodas un kultūras saglabāšanas 
tiesību aizsardzību nodrošina Eiropas Padomes 1995. gada 1. februāra Mazākumtautību 
aizsardzības pamatkonvencija, un Lietuvas Republika ir tās līgumslēdzēja puse. Saistībā ar to 
Komisija vēlas vērst uzmanību uz minētās Konvencijas 25. un 26. panta noteikumiem, kuros 
paredzēts, ka konvencijas piemērošanu uzrauga Ministru komiteja un tai palīdz padomdevēju 
komiteja, lai izvērtētu pušu veikto pasākumu piemērotību Konvencijā izklāstīto principu 
īstenošanā.


