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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0689/1998, ko „Associazione Lettori di Lingua Straniera in 
Italia” vārdā iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais David Petrie, par 
svešvalodu lektoru situāciju Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas vērst uzmanību uz divu Īrijas pilsoņu un viena Lielbritānijas 
pilsoņa situāciju, kuri tika atbrīvoti no lektoru (lettori) amatiem Dženovas Universitātē.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 1998. gada 30. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. (REV IX) Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī

Lūgumrakstu komitejas 2011. gada 24. un 25. janvāra sanāksmes darba kārtībā atkal tika 
iekļauts jautājums par bijušo ārvalstu lektoru (ex-lettori), tagad — valodniecības ekspertu un 
līdzstrādnieku (collaboratori ed esperti linguistici) iegūto tiesību ievērošanu, kas pēdējo reizi 
tika izskatīts 2007. gadā.

Lūgumraksta iesniedzējs pauda bažas attiecībā uz Itālijas 2010. gada 30. decembra Likuma 
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” jeb tā sauktās Gelmini reformas stāšanos spēkā.

Uz ārvalstu lektoru situāciju Itālijā attiecas šā likuma 26. panta 3. punkts par Itālijas 
2004. gada 5. marta Likuma Nr. 63 „Disposizioni urgenti relative al trattamento economico 
dei collaboratori linguistici presso talune università ed in materia di titoli equipollenti” 
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1. panta 1. punkta interpretāciju.

Likums Nr. 63/2004 tika pieņemts, lai aizsargātu bijušo ārvalstu lektoru (ex-lettori), kuri 
pēcāk kļuvuši par valodniecības ekspertiem un līdzstrādniekiem (CEL), iegūtās tiesības. Tiesa 
2006. gada 18. jūlijā konstatēja, ka topošais tiesību akts ir piemērots risinājums lektoru amatu 
atjaunošanai1.

Komisijas dienesti ir uzturējuši ciešus kontaktus ar lūgumraksta iesniedzēju un ieguvuši sīku 
informāciju par bijušo un pašreizējo ‘lektoru’ un ‘valodniecības ekspertu un līdzstrādnieku’ 
(CEL) situāciju un par piemērojamiem Itālijas tiesību aktiem (proti, iepriekš minētais Itālijas 
2010. gada 30. decembra Likums Nr. 240).

Minētā Itālijas tiesību akta 26. panta 3. punkts rada konkrētus jautājumus, kurus Komisijas 
dienesti vēlētos noskaidrot. Šajā sakarībā ļoti būtiska varētu izrādīties ietekme uz personām, 
uz kurām attiecas iepriekšējais 2004. gada tiesību akts.

Komisijas dienesti, izmantojot EU PILOT sistēmu, sazināsies ar Itālijas iestādēm, lai iegūtu 
vairāk informācijas par jaunā tiesību akta interpretēšanu un faktiskajām sekām attiecībā uz 
bijušo ārvalstu lektoru situāciju, kuri kļuvuši par CEL.

4. (REV X) Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Lūgumrakstu komitejas 2011. gada 24. un 25. janvāra sanāksmes darba kārtībā bija iekļauts 
jauns jautājums par bijušo ārvalstu lektoru (ex-lettori), kuri pēcāk kļuva par valodniecības 
ekspertiem un līdzstrādniekiem (collaboratori ed esperti linguistici), iegūto tiesību 
ievērošanu. Tika paustas bažas par Itālijas 2010. gada 30. decembra Likumu 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” 
jeb tā saukto Gelmini reformu.

Uz ārvalstu lektoru situāciju Itālijā attiecas minētā likuma 26. panta 3. punkts par Itālijas 
2004. gada 5. marta Likuma Nr. 63 „Disposizioni urgenti relative al trattamento economico 
dei collaboratori linguistici presso talune università ed in materia di titoli equipollenti” 
1. panta 1. punkta interpretāciju. Likums Nr. 63/2004 tika pieņemts, lai aizsargātu bijušo 
ārvalstu lektoru (ex-lettori), kuri pēcāk kļuvuši par valodniecības ekspertiem un 
līdzstrādniekiem (CEL), iegūtās tiesības. Eiropas Kopienu Tiesa 2006. gada 18. jūlijā nolēma 
(C-119/04), ka šis tiesību akts ir piemērots risinājums, lai pārstrukturētu lektoru profesionālo 
karjeru, piemērojot jaunas kategorijas.

Gelmini reformas 26. panta 3. punkta teksts ir formulēts tā, ka ir nepieciešami precizējumi par 
to, kādas ir faktiskās ar šo likumu ieviestās izmaiņas attiecībā uz bijušajiem lektoriem, kuri 
pēcāk kļuva par CEL un uz kuriem attiecās iepriekšējais 2004. gada likums. Komisijas 
dienesti turpina saziņu ar Itālijas iestādēm, lai noskaidrotu, kā tiek interpretēts jaunais likums 
un kādas ir faktiskās sekas attiecībā uz bijušo ārvalstu lektoru situāciju, kuri pēcāk kļuva par 
CEL, un lai lemtu, kādi pasākumi vēl jāveic.

                                               
1 Lieta C-119/04, Komisija/Itālija, 2006., Krājums, I-6885. lpp.
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Atbildi no Itālijas iestādēm Komisija saņēma 2011. gada decembrī, un patlaban tā tiek 
izvērtēta.

Turklāt nesen Komisijas dienesti sazinājās ar lūgumraksta iesniedzēju un ar kādu ārvalstu 
darba ņēmēju, kas atrodas līdzīgā situācijā, lai iegūtu informāciju par notikumu virzību, it 
īpaši par Gelmini likuma piemērošanu praksē.

Secinājums

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par turpmāko lietas virzību.


