
CM\888426RO.doc PE478.561v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

16.12.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0358/2011, adresată de Tomasz Snarski, de cetățenie poloneză, privind 
modificarea legii învățământului în Lituania și limitarea implicită a disciplinelor 
care se predau în limba polonă

Petiția nr. 0942/2011, adresată de Józef Sloma Sadowski, de cetățenie poloneză, în 
numele asociației „Viribus Unitis LGD”, însoțită de 3 semnături, privind 
modificarea legii învățământului în Lituania și încălcarea în acest sens a Directivei 
2000/43/CE a Consiliului de punere în aplicare a principiului egalității de 
tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică

1. Rezumatul petiției nr. 0358/2011

Petiționarul face referire la modificarea legii învățământului din Lituania, care va limita 
dreptul minorităților naționale poloneze la educație în limba polonă. Pe lângă predarea 
obligatorie a limbii lituaniene, limba statului se va folosi, printre altele, la predarea istoriei și a 
geografiei, iar modificarea va avea ca rezultat închiderea școlilor din Polonia dacă acestea nu 
îndeplinesc cerința referitoare la un anumit număr de elevi. Petiționarul consideră că măsura 
lituaniană implică încălcarea a numeroase acorduri și convenții internaționale, inclusiv a 
Convenției internaționale din 1966 privind drepturile sociale și politice, a Convenției 
europene a drepturilor omului, a Convenției-cadru a Consiliului Europei pentru protecția 
minorităților naționale și a Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare. Prin urmare, 
petiționarul solicită Parlamentului European să asigure protecția drepturilor minorității 
poloneze din Lituania și să investigheze în ce măsură noua lege a învățământului din Lituania 
este în conformitate cu principiul privind nediscriminarea pe motiv de naționalitate.

Rezumatul petiției nr. 0942/2011

Petiționarul face referire la modificarea legii învățământului din Lituania care va limita 
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dreptul minorității naționale poloneze la educație în limba polonă. Pe lângă predarea 
obligatorie a limbii lituaniene, limba statului se va folosi, printre altele, la predarea istoriei și a 
geografiei, iar modificarea va avea ca rezultat închiderea școlilor din Polonia dacă acestea nu 
îndeplinesc cerința referitoare la un anumit număr de elevi. Petiționarul consideră că măsura 
lituaniană implică încălcarea unei numeroase acorduri și convenții internaționale, inclusiv a 
Convenției internaționale cu privire la drepturile civile și politice adoptată în 1966, a 
Convenției europene a drepturilor omului, a Convenției-cadru a Consiliului Europei privind 
protecția minorităților naționale și a Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare. Prin 
urmare, petiționarul solicită Parlamentului European să asigure protecția drepturilor 
minorității poloneze din Lituania și să investigheze în ce măsură noua lege a învățământului 
din Lituania este în conformitate cu dispozițiile Directivei 2000/43/CE a Consiliului de 
punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă 
sau origine etnică.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 0358/2011 declarată admisibilă la 8 iulie 2011 și petiția nr. 0942/2011 declarată 
admisibilă la 12 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 
alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

Petiționarii susțin că recentele modificări aduse la legea învățământului din Lituania 
restricționează drepturile lingvistice ale minorității poloneze din Lituania, pe care aceștia le 
consideră o încălcare a numeroase acorduri și convenții internaționale.

Comisia ar dori să sublinieze faptul că, în conformitate cu articolul 165 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, statele membre sunt principalele responsabile de conținutul 
învățământului și de organizarea sistemului lor educațional, precum și de politica lor 
lingvistică. În acest sens, trebuie reținut faptul că instrumentele juridice menționate de 
petiționar nu fac parte din cadrul juridic al Uniunii Europene.

Articolele 21 și 22 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene interzic 
discriminarea pe baza apartenenței la o minoritate națională și prevăd respectarea de către 
Uniune a diversității culturale, religioase și lingvistice. Aceste dispoziții se adresează totuși 
statelor membre doar atunci când pun în aplicare dreptul Uniunii; prin urmare, în astfel de 
cazuri numai Comisia poate încerca să asigure conformitatea cu dispozițiile menționate prin 
proceduri privind încălcarea dreptului Uniunii în temeiul articolului 258 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene.

Comisia ar dori să adauge faptul că, la nivel european, protecția drepturilor de apărare a 
identității naționale, lingvistice și culturale este reglementată de Convenția-cadru a Consiliului 
Europei privind protecția minorităților naționale din 1 februarie 1995, la care Republica 
Lituania este parte contractuală. În acest sens, Comisia ar dori să atragă atenția asupra
dispozițiilor articolelor 25 și 26 din convenția menționată anterior, care prevăd supravegherea
aplicării convenției de către Comitetul de Miniștri, asistat de un comitet consultativ pentru a 
evalua gradul de adecvare a măsurilor adoptate de către părți în vederea punerii în aplicare a
principiilor prevăzute de convenție.
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