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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0689/1998 dėl užsienio kalbos lektorių padėties Italijoje, kurią pateikė 
Didžiosios Britanijos pilietis David Petrie „Associazione Lettori di Lingua 
Straniera in Italia“ vardu

1. Peticijos santrauka
Peticijos pateikėjas nori atkreipti dėmesį į dviejų Airijos piliečių ir vieno Didžiosios 
Britanijos piliečio atvejį – jie buvo atleisti iš Genujos universiteto lektoriaus pareigų.

2. Priimtinumas
Paskelbta priimtina 1998 m. lapkričio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).
3. (RED IX) papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.

„2011 m. sausio 24–25 d. Peticijų komiteto posėdyje į dienotvarkę vėl buvo įtrauktas 
pagarbos įgytoms buvusių lektorių (ex-lettori), kurie tapo lingvistikos bendradarbiais ir 
ekspertais (it. collaboratori esperti linguistici, CELs) teisėms klausimas (paskutinį kartą šis 
klausimas į darbotvarkę įtrauktas 2007 m.).

Peticijos pateikėjas išreiškė susirūpinimą dėl 2010 m. gruodžio 30 d. Italijos įstatymo „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“, 
vadinamosios reformos „Gelmini reform“, įsigaliojimo.
Užsieniečių lektorių padėtis Italijoje aptariama 26 straipsnio 3 dalyje, kurioje išaiškinta 
2004 m. kovo 5 d. Italijos įstatymo „Disposizioni urgenti relative al trattamento economico 
dei collaboratori linguistici presso talune università ed in materia di titoli equipollenti“
1 straipsnio 1 dalis.

Pastarasis įstatymas Nr. 63/2004 priimtas siekiant apsaugoti buvusių lektorių, tapusių 
lingvistikos bendradarbiais ir ekspertais, įgytas teises. 2006 m. liepos 18 d. Teismas nustatė, 
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kad būsimas įstatymas yra tinkama išeitis siekiant atkurti lektorių profesinę veiklą1.
Komisijos tarnybos glaudžiai bendradarbiavo su peticijos pateikėju ir išsamiai dalijosi apie 
buvusių ir esamų lektorių ir lingvistikos bendradarbių bei ekspertų padėtį ir taikytinus Italijos 
teisės aktus (visų pirma minėtą 2010 m. gruodžio 30 d. Italijos įstatymą Nr. 240).
Komisijos tarnyboms kyla klausimų dėl Italijos įstatymo 26 straipsnio 3 dalies, kuriuos ji 
norėtų išsiaiškinti. Šiuo atžvilgiu atrodo, kad poveikis asmenims, apie kuriuos kalbama 
ankstesniame 2004 m. įstatyme, yra itin svarbus.
Komisijos tarnybos ketina susisiekti su Italijos valdžios institucijomis „EU Pilot“ sistemoje ir 
daugiau sužinoti apie tai, kaip šis naujas įstatymas aiškinamas ir koks jo praktinis poveikis 
buvusių lektorių, tapusių lingvistikos bendradarbiais ir ekspertais, padėčiai.“

4. (REV X) Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.
„2011 m. sausio 24–25 d. Peticijų komiteto posėdyje kilo naujas klausimas dėl buvusių 
užsienio lektorių (ex-lettori), tapusių lingvistikos bendradarbiais ir ekspertais, įgytų teisių 
išlaikymo. Kilo klausimų susijusių su 2010 m. gruodžio 30 d. Italijos teisės aktu Nr. 240 
„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“ (vadinamoji Gelmini reforma).
Užsieniečių lektorių padėtis Italijoje aptariama 26 straipsnio 3 dalyje, kurioje išaiškinta 
2004 m. kovo 5 d. Italijos įstatymo „Disposizioni urgenti relative al trattamento economico 
dei collaboratori linguistici presso talune università ed in materia di titoli equipollenti“ 
1 straipsnio 1 dalis. Pastarasis įstatymas Nr. 63/2004 priimtas siekiant apsaugoti buvusių 
lektorių, tapusių lingvistikos bendradarbiais ir ekspertais, įgytas teises. 2006 liepos 18 d. 
Teisingumo Teismas sprendimu C-119/04 nusprendė, kad šis įstatymas buvo tinkamas 
sprendimas formuojant naujas lektorių karjeros struktūros kategorijas.

Gelmini reformos dokumento 26 straipsnio 3 dalimi suteikiama laisvė paaiškinti didelius 
pokyčius, kuriuos paskatino šis naujas įstatymas kiek tai susiję su buvusių lektorių, tapusių 
lingvistikos bendradarbiais ir ekspertais, padėtimi (anksčiau ji buvo aiškinama 2004 m. 
įstatymu). Komisijos tarnybos bendradarbiauja su Italijos valdžios institucijomis, siekdamos 
išsiaiškinti interpretavimą bei praktines šio įstatymo pasekmes buvusiems lektoriams, 
tapusiems lingvistikos bendradarbiais ir ekspertais bei nuspręsti dėl galimų papildomų 
veiksmų.
2011 m. gruodžio pradžioje iš Italijos valdžios institucijų gautas atsakymas šiuo metu yra 
vertinamas Komisijos.
Be to, Komisijos tarnybos neseniai susisiekė su peticijos teikėju ir kitu panašioje padėtyje 
esančiu darbuotoju iš užsienio, siekiant gauti informacijos apie naujausius įvykius, o ypač 
apie Gelmini reformos teisės aktų įgyvendinimą praktikoje.

Išvada
Komisija ir toliau informuos Peticijų komitetą apie tolesnę klausimo nagrinėjimo eigą.“

                                               
1 2006 m. liepos 18 d. Sprendimo Komisija prieš Italiją, C-119/04, Rink. p. I-6885.


