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Tomasz Snarski // Fot. archiwum prywatne

Petycja w sprawie praw językowych Polaków na Litwie autorstwa gdańskiego prawnika Tomasza
Snarskiego, który w marcu 2011 roku wniósł ją do Parlamentu Europejskiego (PE), sprawiła, że Komisja
Petycji PE podjęła of icjalne działania na rzecz polskiej mniejszości na Litwie.

17 grudnia 2013 roku przewodnicząca Komisji Petycji PE Erminia Mazzoni wystosowała w imieniu
eurodeputowanych of icjalny list do rządu litewskiego z prośbą o ustosunkowanie się do podniesionych w
petycji problemów polskiej mniejszości.

Celem petycji jest podjęcie przez Parlament Europejski wszelkich możliwych kroków prawnych i
politycznych dostępnych dla tej instytucji, mających na celu zagwarantowanie Polakom na Litwie
przestrzegania ich praw f undamentalnych, w tym prawa do pisowni imion i nazwisk w języku ojczystym,
używania języka polskiego w życiu publicznym kraju, stosowania dwujęzycznych nazw ulic i miejscowości.

Według inf ormacji naszego portalu, list przewodniczącej Komisji Petycji zawiera pytania dotyczące
wszystkich wyżej wymienionych kwestii. Przewodnicząca Komisji Petycji pyta także rząd litewski o
wskazanie konkretnych działań podjętych na rzecz polskiej mniejszości. Zwrócono także uwagę na brak
na Litwie odpowiedniego ustawodawstwa regulującego prawa mniejszości narodowych i etnicznych.
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„Wystosowanie listu do władz litewskich z Parlamentu Europejskiego w sprawie praw Polaków na Litwie
jest wydarzeniem przełomowym. UE wyraźnie opowiedziała się za zgodnym z europejskimi standardami
ochrony praw mniejszości narodowych rozwiązaniem problemów mniejszości polskiej" -  komentuje autor
petycji. Zaznacza również, że „ogromnym sukcesem jest to, że pomimo nieprzychylnego dotychczas dla
polskiej mniejszości na Litwie podejścia Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu, a następnie
Komisji Europejskiej Parlament Europejski powraca do problemu zagwarantowania na Litwie praw
językowych polskiej mniejszości. Co więcej, uznaje prawo Polaków na Litwie, jako obywateli UE do
kultywowania i rozwijania swojego dziedzictwa kulturowego".

Petycja została poparta podpisami kilku tysięcy obywateli Unii Europejskiej. Od samego początku wspiera
ją także Europejska Fundacja Praw Człowieka, jak również inne organizacje pozarządowe. Warto
zauważyć, że dzięki procedowaniu przez Parlament Europejski w sprawie petycji problemy Polaków na
Litwie są stale obecne w polskich mediach.
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