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Suġġett: Petizzjoni 0358/2011, imressqa minn Tomasz Snarski, ta’ ċittadinanza 
Pollakka, dwar l-emenda tal-Att Litwan dwar l-Edukazzjoni u l-limitazzjoni 
tas-suġġetti mgħallma bil-lingwa Pollakka

Petizzjoni 0942/2011, imressqa minn Józef Sloma Sadowski, ta’ ċittadinanza 
Pollakka, għall-assoċjazzjoni “Viribus Unitis LGD”, bi tliet kofirmatarji, 
dwar l-emenda tal-Att dwar l-Edukazzjoni Litwan u l-ksur konsegwenti tad-
Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE li timplimenta l-prinċipju tat-trattament 
ugwali bejn il-persuni irrispettivament mill-oriġini tar-razza jew etniċità

1. Sommarju tal-petizzjoni 0358/2011

Il-petizzjonant jirreferi għall-emenda tal-Att Litwan dwar l-Edukazzjoni, li se jillimita d-dritt 
tal-minoranza nazzjonali Pollakka li tgħallem bil-lingwa Pollakka. Minbarra li għandha 
tintuża obbligatorjament għat-tagħlim tal-lingwa Litwana, il-lingwa tal-istat għandha tintuża 
għat-tagħlim tal-Istorja u l-Ġeografija, fost suġġetti oħra, u din il-bidla se twassal biex 
jingħalqu l-iskejjel Pollakki jekk ma jissodisfawx ir-rekwiżit ta’ numru speċifiku ta’ studenti.
Il-petizzjonant iqis li din l-azzjoni min-naħa tal-Litwanja tikser għadd ta’ ftehimiet u 
konvenzjonijiet internazzjonali, inklużi l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u 
Politiċi tal-1966, il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, il-Konvenzjoni 
Qafas tal-Ewropa għall-Protezzjoni tal-Minoranzi Nazzjonali u l-Karta Ewropea tal-Lingwi 
Reġjonali u tal-Minoranzi. Għalhekk, il-petizzjonant jistieden lill-Parlament Ewropew biex 
jiżgura l-protezzjoni tad-drittijiet tal-minoranza Pollakka fil-Litwanja u biex janalizza jekk l-
Att Litwan il-ġdid dwar l-Edukazzjoni jikkonformax mal-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni 
abbażi tan-nazzjonalità.

Sommarju tal-petizzjoni 0942/2011
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Il-petizzjonant jirreferi għall-emenda tal-Att dwar l-Edukazzjoni Litwan, li jirrestrinġi d-dritt 
tal-minoranza nazzjonali Pollakka għall-edukazzjoni bil-Pollakk. Minbarra t-tagħlim 
obbligatorju tal-lingwa Litwana, il-lingwa tal-istat għandha tintuża, pereżempju, fit-tagħlim 
tal-istorja u l-ġeografija, u l-emenda se tirriżulta fl-għeluq tal-iskejjel Pollakki jekk ma 
jissodisfawx ir-rekwiżit li jkollhom numru partikolari ta’ studenti. Il-petizzjonant jemmen li l-
miżura Litwana tfisser ksur ta’ għadd ta’ ftehimiet u konvenzjonijiet internazzjonali, inklużi l-
Ftehim Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem, il-Konvenzjoni ta’ Qafas dwar il-Protezzjoni tal-Minoranzi Nazzjonali 
u l-Karta Ewropea tal-Lingwi Reġjonali jew Minoritarji. Għalhekk, il-petizzjonant jitlob lill-
Parlament Ewropew biex jiżgura l-protezzjoni tad-drittijiet tal-minoranza Pollakka fil-
Litwanja u biex jeżamina jekk l-Att dwar l-Edukazzjoni Litwan ġdid huwiex konformi mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE li timplimenta l-prinċipju tat-trattament 
ugwali bejn il-persuni irrispettivament mill-oriġini tar-razza jew etniċità.

2. Ammissibilità

Il-petizzjoni 0358/2011 ġie dikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Lulju 2011 u l-petizzjoni 0942/2011 
ġiet dikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex 
tagħti informazzjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta' Diċembru 2011

Il-petizjonanti allegaw li l-emendi reċenti għall-Att dwar l-Edukazzjoni Litwan jillimita d-
drittijiet lingwistiċi tal-minoranza Pollakka fil-Litwanja, li jqisuh bħala ksur ta’ għadd ta’ 
ftehimiet u konvenzjonijiet internazzjonali.

Il-Kummissjoni tixtieq tosserva li skont l-Artikolu 165 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, l-Istati Membri huma primarjament responsabbli għall-kontenut tat-tagħlim 
u l-organizzazzjoni tas-sistemi edukattivi tagħhom, kif ukoll għall-politika lingwistika 
tagħhom. F’dan ir-rigward, wieħed għandu jżomm f’moħħu li l-istrumenti legali msemmija 
mill-petizzjonant huma lil hinn mill-qafas legali tal-Unjoni Ewropea. 

L-Artikoli 21 u 22 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jipprojbixxu d-
diskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ appartenenza għal minoranza nazzjonali u jipprovdu għar-
rispett mill-Unjoni tad-diversità kulturali, reliġjuża u lingwistika. Madankollu, dawn id-
dispożizzjonijiet huma indirizzati biss lill-Istati Membri meta jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni;  
għalhekk huwa f’dawn il-każijiet biss li l-Kummissjoni tista’ tfittex li ssaħħaħ il-konformità 
mal-imsemmija dispożizzjonijiet permezz ta' proċeduri ta' ksur skotn l-Artikolu 259 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.    

Il-Kummissjoni żżid, li fuq livell Ewropew, il-protezzjoni ta’ drittijiet għall-konservazzjoni 
tal-identità nazjzonali, il-lingwa u l-kultura hi koperta mill-Konvenzjoni ta’ Qafas tal-Kunsill 
tal-Ewropa għall-Protezzjoni tal-Minoranzi Nazzjonali tal-1 ta’ Frar 1995, li r-Repubblika tal-
Litwanja hi Parti Kontraenti tagħha. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni tixtieq tiġbed l-
attenzjoni għad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 25 u 26 tal-Konvenzjoni msemmija, li jipprovdu 
għal sorveljanza tal-applikazzjoni tal-Konvenzjoni mill-Kumitat tal-Ministri, bl-assistenza ta’ 
kumitat konsultattiv għal skopijiet ta’ valutazzjoni tal-adegwatezza tal-miżuri meħuda minn 
Partijiet biex il-prinċipji stipulati fil-Konvenzjoni jingħataw effett.


