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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0791/2011, adresată de Mikel Basabe Kortabarria, de cetățenie 
spaniolă, privind nefolosirea limbii basce în cadrul unui eveniment organizat de 
către Comisia Europeană în Victoria-Gasteiz, din Țara Bascilor, Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul invocă articolul 22 din Carta drepturilor fundamentale și declarațiile Consiliului 
European din 13 iunie 2005 privind folosirea limbilor regionale, pentru a contesta nefolosirea 
limbii basce în cadrul evenimentului organizat de către Comisia Europeană în capitala Țării 
Bascilor, în perioada 25 ianuarie - 6 februarie 2011, a cărui temă era „Biodiversitate: Suntem 
cu toții parte dintr-un întreg”. (Biodiversidade: Todos somos parte). Acesta afirmă că în 
cadrul acelei campanii, a fost folosită doar limba spaniolă, lucru despre care petiționarul 
consideră că încalcă legislația comunitară și drepturile fundamentale ale cetățenilor din acea 
regiune spaniolă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 ianuarie 2012

Comisia comunică în cele 23 limbi oficiale și de lucru ale Uniunii Europene. În Regatul 
Spaniei campania pe tema „Biodiversitate” a fost desfășurată în limba spaniolă castiliană. 

Acordul administrativ între Comisie și Regatul Spaniei din 21 decembrie 2005 cu privire la 
utilizarea oficială a unor limbi suplimentare (JO C 73/14 din 25 martie 2006) se aplică 
exclusiv comunicărilor scrise ale cetățenilor adresate Comisiei, utilizând una din limbile 
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recunoscute de Constituția Spaniei (printre care limba bască), dar nu acestui tip de companie 
publicitară ca în cazul de față.

Concluzie

Comisia va continua să comunice în 23 limbi oficiale și de lucru menținând în același timp o 
politică pozitivă față de limbile regionale și minoritare, astfel cum sunt consacrate la articolul 
22 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene care precizează, „Uniunea respectă 
diversitatea culturală, religioasă și lingvistică”.


