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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0689/1998, którą złożył David Petrie (Wielka Brytania) w imieniu 
„Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia”, w sprawie sytuacji 
lektorów języków obcych we Włoszech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję pragnie zwrócić uwagę na przypadek dwóch obywateli irlandzkich
i jednego obywatela brytyjskiego, którzy zostali zwolnieni ze stanowisk „lettori” na 
Uniwersytecie w Genui.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 listopada 1998 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. (REV IX) Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Na posiedzeniu Komisji Petycji w dniach 24‒ 25 stycznia 2011 r. kwestia przestrzegania 
praw nabytych lektorów języków obcych (dawnych lettori), którzy stali się CEL 
(collaboratori esperti linguistici), po raz pierwszy od 2007 r. ponownie znalazła się
w porządku dziennym. 

Składający petycję wyraża obawy w związku z wejściem w życie włoskiej ustawy nr 240
z dnia 30 grudnia 2010 r. „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”, tak zwanej „reformy Gelmini”. 
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Sytuację lektorów języków obcych we Włoszech podjęto w art. 26 ust. 3, który zawiera 
interpretację art. 1 ust. 1 włoskiej ustawy nr 63 z dnia 5 marca 2004 r. „Disposizioni urgenti 
relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune università ed in 
materia di titoli equipollenti”.

Ta ostatnia ustawa nr 63/2004 została przyjęta, aby chronić prawa nabyte dawnych lettori, 
którzy zostali CEL. W dniu 18 lipca 2006 r. Trybunał uznał, że przyszła ustawa to 
odpowiednie rozwiązanie w kontekście przywrócenia stanowisk lettori1.

Służby Komisji są w ścisłym kontakcie ze składającym petycję i dokonały wymiany 
szczegółowej korespondencji na temat sytuacji dawnych i obecnych „lettori” oraz 
„collaboratori e esperti linguistici” (CEL), a także nowego włoskiej ustawodawstwa mającego 
zastosowanie w tej sprawie (w szczególności włoskiej ustawy nr 240 z dnia 30 grudnia 
2010 r., wspomnianej wyżej).

Art. 26 ust. 3 włoskiej ustawy budzi pewne wątpliwości, które służby Komisji chciałyby 
wyjaśnić. W tym kontekście wydaje się, że szczególne znaczenie ma wpływ na osoby objęte 
poprzednią ustawą z 2004 r.

W ramach EU Pilot służby Komisji skontaktują się wkrótce z władzami włoskimi, aby 
dowiedzieć się więcej na temat interpretacji i skutków praktycznych tej nowej ustawy
w odniesieniu do sytuacji dawnych lettori, którzy zostali CEL.

4. (REV X) Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Na posiedzeniu Komisji Petycji w dniach 24-25 stycznia 2011 r. poruszono nową kwestię 
dotyczącą przestrzegania praw nabytych lektorów języków obcych (dawnych lettori), którzy 
stali się CEL (collaboratori esperti linguistici). Pojawiły się obawy dotyczące włoskiej ustawy 
nr 240 z dnia 30 grudnia 2010 r. zatytułowanej „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”, tak zwanej „reformy Gelmini”. 

Sytuacji lektorów języków obcych we Włoszech dotyczy art. 26 ust. 3, który zawiera 
interpretację art. 1 ust. 1 włoskiej ustawy nr 63 z dnia 5 marca 2004 r. „Disposizioni urgenti 
relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune università ed in 
materia di titoli equipollenti”. Ustawa nr 63/2004 została przyjęta, aby chronić prawa nabyte 
dawnych lettori, którzy zostali CEL. W dniu 18 lipca 2006 r. Trybunał Sprawiedliwości 
orzekł, że ustawa ta jest odpowiednim rozwiązaniem w celu ponownej zmiany kategoryzacji 
ścieżki kariery lettori.

Brzmienie art. 26 ust. 3 reformy Gelmini pozostawia margines wymagający wyjaśnienia 
odnośnie do faktycznych zmian wprowadzonych tą nową ustawą w zakresie sytuacji dawnych 
lettori, którzy zostali CEL objętymi poprzednią ustawą z 2004 r. Służby Komisji pozostają
w kontakcie z włoskimi władzami, aby wyjaśnić interpretację i praktyczne skutki tej nowej 

                                               
1 W sprawie C-119/04, Komisja/Włochy, Zb.orz. 2006, pkt I-6885.
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ustawy w odniesieniu do sytuacji dawnych lettori, którzy zostali CEL, oraz aby podjąć 
decyzję co do ewentualnych dodatkowych działań w tym zakresie. 

Komisja rozpatruje obecnie odpowiedź włoskich władz otrzymaną na początku grudnia 2011 
r.  

Służby Komisji skontaktowały się ponadto niedawno ze składającym petycję oraz z innym 
imigrantem w takiej samej sytuacji, aby uzyskać informacje o ostatnich postępach, a 
w szczególności o tym, jak ustawa Gelmini jest stosowana w praktyce.  

Wnioski

Komisja będzie na bieżąco informować Komisję Petycji o dalszych postępach w tej sprawie. 


