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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0791/2011, którą złożył Mikel Basabe Kortabarria (Hiszpania) w 
sprawie nieużywania języka baskijskiego w trakcie imprezy zorganizowanej 
przez Komisję Europejską w Victoria-Gasteiz (Kraj Basków, Hiszpania)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję powołuje się na art. 22 karty praw podstawowych oraz na oświadczenie 
Rady Europejskiej z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie używania języków regionalnych i 
informuje, że język baskijski nie był używany w trakcie imprezy „Różnorodność biologiczna 
– do niej należymy, od niej zależymy”, która została zorganizowana przez Komisję 
Europejską w stolicy Kraju Basków w dniach 25 stycznia – 6 lutego 2011 r. Twierdzi on, że 
w ramach tej kampanii używany był tylko język kastylijski oraz że jest to sprzeczne z 
prawodawstwem wspólnotowym oraz z prawami podstawowymi obywateli tego regionu 
Hiszpanii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 stycznia 2012 r.

W Komisji używa się 23 urzędowych języków roboczych Unii Europejskiej. W Królestwie 
Hiszpanii kampania na rzecz różnorodności biologicznej została przeprowadzona w języku 
kastylijskim. 

Umowa administracyjna między Komisją a Królestwem Hiszpanii z dnia 21 grudnia 2005 r. 
w sprawie używania dodatkowych języków (Dz.U. C 73 z 25.3.2006, s. 14) ma zastosowanie 
wyłącznie do pisemnych komunikatów obywateli zwracających się do Komisji w jednym z
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języków, o których mowa w hiszpańskiej konstytucji (m.in. w języku baskijskim), nie odnosi 
się jednak do kampanii społecznych jak ta, której dotyczy petycja.

Wniosek

Komisja będzie nadal posługiwać się 23 urzędowymi językami roboczymi z utrzymaniem 
pozytywnego podejścia do języków regionalnych i języków mniejszości, gwarantowanym w 
art. 22 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, w którym stwierdza się, że „Unia 
szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową”.


