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Tárgy: David Petrie brit állampolgár által az „Associazione Lettori di Lingua 
Straniera in Italia” szövetség nevében benyújtott 0689/1998. számú petíció az 
idegen nyelvi lektorok olaszországi helyzetéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója két ír állampolgár és egy brit állampolgár esetére szeretné felhívni a 
figyelmet, akik elveszítették „lettori” (lektori) pozíciójukat a genovai egyetemen.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 1998. november 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV X): 2011. szeptember 6.

„A Petíciós Bizottság 2011. január 24–25. ülésén újra napirendre került a CEL (collaboratori 
esperti linguistici; nyelvi szakértői munkatárs) kategóriába került, volt idegen nyelvi lektorok 
(ex-lettori) szerzett jogainak kérdése. 

A petíció benyújtója aggodalmát fejezte ki a 2010. december 30-i 240. sz. olasz törvény 
(Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario), az ún. „Gelmini-reform” hatálybalépése miatt. 

Az idegen nyelvi lektorok helyzetével e törvény 26. cikkének (3) bekezdése foglalkozik, 
amely értelmezi a 2004. március 5-i, 63. sz. olasz törvény 1. cikkének (1) bekezdését 
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(Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso 
talune università ed in materia di titoli equipollenti.). 

Az említett 63/2004. sz. törvényt a CEL kategóriába került volt lektorok szerzett jogainak 
védelme érdekében fogadták el. A Bíróság 2006. július 18-án megállapította, hogy hatályba 
lépő törvény megfelelő megoldást jelent a lektorok szakmai előmenetelének helyreállítására1.

A Bizottság szolgálatai mindvégig szorosan kapcsolatban voltak a petíció benyújtójával, és 
részletes információcserét folytattak a volt és jelenlegi lektorok (lettori) és nyelvi 
munkatársak (collaboratori e esperti linguistici, CEL) helyzetéről, valamint az alkalmazandó 
olasz jogszabályokról (különösen a fent említett, 2010. december 30-i 240. sz. olasz 
törvényről).

Az olasz törvény 26. cikkének (3) bekezdése felvet bizonyos kérdéseket, amelyeket a 
Bizottság szolgálatai szeretnének tisztázni. E tekintetben az azon személyek teljesítménye, 
akikre az előző, 2004. évi törvény vonatkozik, különösen relevánsnak tűnnek.

A Bizottság szolgálatainak szándékukban áll felvenni a kapcsolatot az olasz hatóságokkal az 
EU Pilot programon keresztül, hogy alaposabban tájékozódjanak az új törvénynek a CEL 
kategóriába került volt lektorok helyzetét illető értelmezéséről és gyakorlati 
következményeiről.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV X): 2012. február 17.

A Petíciós Bizottság 2011. január 24–25-i ülésén felmerült egy újabb kérdés a CEL (nyelvi 
szakértői munkatárs) kategóriába került volt idegen nyelvi lektorok (ex-lettori) szerzett 
jogaival kapcsolatban. Aggályok merültek fel a 2010. december 30-i 240. sz. olasz törvénnyel 
(Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario), az ún. „Gelmini-reformmal” kapcsolatban. 

Az idegen nyelvi lektorok helyzetével e törvény 26. cikkének (3) bekezdése foglalkozik, 
amely értelmezi a 2004. március 5-i, 63. sz. olasz törvény 1. cikkének (1) bekezdését 
(Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso 
talune università ed in materia di titoli equipollenti). Az említett 63/2004. sz. törvényt a CEL 
kategóriába került volt lektorok szerzett jogainak védelme érdekében fogadták el. A Bíróság 
2006. július 18-i (a C-119/04 sz. ügyben hozott) ítéletében megállapította, hogy e törvény 
megfelelő megoldást jelent a lektorok szakmai előmenetelének helyreállítására.

A Gelmini-reform 26. cikke (3) bekezdésének szövege az új törvény által az előző, 2004. évi 
törvény hatálya alá tartozó, a CEL kategóriába került volt lektorok helyzetében eredményezett 
tényleges változások tekintetében némi pontosítást tesz szükségessé. A Bizottság szolgálatai 
kapcsolatban állnak az olasz hatóságokkal az új törvény CEL kategóriába került volt 
lektorokat érintő értelmezésének és gyakorlati következményeinek tisztázása, valamint annak 
eldöntése érdekében, hogy tegyen-e további lépéseket. 

                                               
1 A C-119/04. sz. Bizottság kontra Olaszország ügy [EBHT 2006., I-6885. o.].
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Az olasz hatóságoktól 2011. december elején kapott választ a Bizottság jelenleg értékeli.  

A Bizottság szolgálatai emellett a legújabb fejleményekről és a Gelmini-törvény gyakorlati 
alkalmazásának módjáról való tájékozódás érdekében a közelmúltban kapcsolatba léptek a 
petíció benyújtójával és egy hasonló helyzetű másik migráns munkavállalóval.  

Következtetés

A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az ügy további fejleményeiről.”


