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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0358/2011, którą złożył Tomasz Snarski (Polska) w sprawie 
zmiany litewskiej ustawy oświatowej i związanych z tym ograniczeń 
w nauczaniu przedmiotów szkolnych w języku polskim

Petycja 0942/2011, którą złożył Józef Słoma Sadowski (Polska) w imieniu 
stowarzyszenia „Viribus Unitis LGD”, wraz z 3 podpisami, w sprawie 
zmiany litewskiej ustawy oświatowej oraz związanego z nią naruszenia 
dyrektywy Rady 2000/43/WE wprowadzającej w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne

1. Streszczenie petycji 0358/2011

Składający petycję odnosi się do zmiany litewskiej ustawy oświatowej, która ograniczy prawo 
mniejszości polskiej do nauczania w języku polskim. Podobnie jak w przypadku 
obowiązkowego nauczania języka litewskiego, w języku państwowym należy oprócz innych 
przedmiotów nauczać historii i geografii, a zmiana ta doprowadzi do zamknięcia polskich 
szkół, jeżeli nie spełnią one wymogu dotyczącego konkretnej liczby uczniów. Składający 
petycję uważa, że działania Litwy naruszają liczne międzynarodowe umowy i konwencje, 
w tym Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r., europejską 
konwencję praw człowieka, europejską Konwencję ramową o ochronie mniejszości 
narodowych oraz Europejską kartę języków regionalnych lub mniejszościowych. W związku 
z tym wzywa on Parlament Europejski do zapewnienia ochrony praw mniejszości polskiej na 
Litwie i zbadania, czy nowa litewska ustawa oświatowa jest zgodna z zasadą 
niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową.

Streszczenie petycji 0942/2011

Składający petycję odnosi się do zmiany litewskiej ustawy oświatowej, która ograniczy prawo 
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mniejszości polskiej do nauczania w języku polskim. Oprócz obowiązkowego nauczania 
języka litewskiego w języku państwowym należy między innymi nauczać historii i geografii, 
a zmiana ta doprowadzi do zamknięcia polskich szkół, jeżeli nie spełnią one wymogu 
dotyczącego konkretnej liczby uczniów. Składający petycję uważa, że działania Litwy 
naruszają liczne międzynarodowe umowy i konwencje, w tym Międzynarodowy pakt praw 
obywatelskich i politycznych z 1996 r., europejską konwencję praw człowieka, europejską 
Konwencję ramową o ochronie mniejszości narodowych oraz Europejską kartę języków 
regionalnych lub mniejszościowych. W związku z tym składający petycję zwraca się 
do Parlamentu Europejskiego o zapewnienie ochrony praw mniejszości polskiej na Litwie 
i o zbadanie, czy nowa litewska ustawa oświatowa jest zgodna z przepisami dyrektywy Rady 
2000/43/WE wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne.

2. Dopuszczalność

Petycja 0358/2011 uznana została za dopuszczalną dnia 8 lipca 2011 r. Petycja 0942/2011 
uznana została za dopuszczalną dnia 12 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Składający petycję twierdzą, że ostatnie zmiany litewskiej ustawy oświatowej ograniczają 
prawa językowe polskiej mniejszości na Litwie, co według nich stanowi naruszenie kilku 
międzynarodowych umów i konwencji.

Komisja chciałaby zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej państwa członkowskie są przede wszystkim odpowiedzialne za treść nauczania i 
organizację swojego systemu edukacji, a także za swoją politykę językową. W związku z tym 
należy pamiętać, że instrumenty prawne, do których odnosi się składający petycję wykraczają 
poza ramy prawne Unii Europejskiej.

Art. 21 oraz 22 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej zakazują dyskryminacji ze 
względu na przynależność do mniejszości narodowej i przewidują poszanowanie przez Unię 
różnorodności kulturowej, religijnej i językowej. Niemniej jednak przepisy te odnoszą się 
wyłącznie do państw członkowskich w trakcie wdrażania przez nie prawa unijnego. 
Wyłącznie w takich przypadkach Komisja może starać się egzekwować zgodność z 
powyższymi przepisami poprzez postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego na mocy art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Komisja zauważa, że na poziomie europejskim ochronę praw do zachowania tożsamości 
narodowej, językowej oraz kulturowej zapewnia Konwencja ramowa o ochronie mniejszości 
narodowych Rady Europy z dnia 1 lutego 1995 r., której stroną jest Republika Litewska. W 
związku z tym Komisja zwraca uwagę na przepisy art. 25 oraz 26 wspomnianej konwencji, 
które przewidują kontrolę stosowania konwencji przez Komitet Ministrów, wspomagany 
przez komitet doradczy w celu dokonania oceny stosowności kroków podjętych przez strony 
dla realizacji zasad wymienionych w konwencji.


