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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1240/2011, внесена от Johann Slezak, с германско гражданство, от 
името на „Асоциацията на судетските немци“ (Sudetendeutsche 
Landsmannschaft), относно освобождаването на Чешката република от 
Хартата на основните права на Европейския съюз и свързаната с това 
предполагаема дискриминация срещу судетските немци

1. Резюме на петицията

Като има предвид гласуването относно присъединяването на Хърватия към ЕС и 
свързания с това въпрос относно продължаващото освобождаване на Чешката 
република от Хартата на основните права на ЕС, вносителят на петицията твърди, че 
това обстоятелство представлява едно „увековечаване“ на сериозната дискриминация 
на судетските немци, на която са били подложени от Чешката република след Втората 
световна война. Вносителят на петицията изтъква, че ЕС подкрепя редица мерки, 
насочени към културно и архитектурно възстановяване в Източна Европа, но че тези 
мерки не зачитат културното и историческо наследство на судетските немци.   Поради 
това вносителят на петицията приканва Европейския парламент да предприеме 
необходимите мерки за защита на културната идентичност на судетските немци, да 
гарантира мирното съвместно съществуване и да реши проблема с разселването.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 март 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 юни 2012 г.

Съгласно Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на 
Европейския съюз, Европейската комисия не разполага с общи правомощия да се 
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намесва. Тя може да се намесва единствено тогава, когато става дума за правото на 
Европейския съюз.

Що се отнася до така наречените „Бенешови декрети“, те представляват исторически 
актове, приети от органите на бивша Чехословакия преди присъединяването и без 
продължаващи правни последици, които биха били в противоречие с правото на Съюза.
По отношение на възможното прилагане на Хартата на основните права на 
Европейския съюз, в съответствие с член 51, параграф 1, разпоредбите на Хартата са 
насочени към държавите членки единствено когато те прилагат правото на Съюза. Въз 
основа на предоставената информация, не изглежда, че повдигнатият въпрос е свързан 
с прилагането на правото на ЕО. Във връзка с това единствено държавите членки имат 
задължението да осигуряват спазването на своите ангажименти по отношение на 
основните права, произтичащи от международните споразумения и от тяхното 
национално законодателство.
Що се отнася до конкретни жалби по отношение на подпомагането за обекти на 
източноевропейско наследство, програмата „Днешна Европа за гражданите“ (2007 —
2013 г.), чрез своята дейност „Активна европейска памет“ подкрепя проекти, които 
показват произхода и последствията на нацизма и сталинизма. В този контекст 
Програмата насърчава дебати, които надхвърлят националните идеи и прилагат 
разглеждане от различни гледни точки. Бъдещата програма (2014 — 2020 г.) ще 
разшири обзора към „решителни моменти от съвременната европейска история“ като 
по този начин даде възможност за по-нататъшен диалог относно историческите 
въпроси, които имат значение за европейците и за създаването на европейска памет, 
базирани на основополагащите ценности на Европейския съюз. Финансирането на 
проектите се разпределя въз основа на покана за представяне на предложения. 
Допълнителна информация относно дейността „Активна европейска памет“ може да се 
намери тук:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action4_en.php

Заключение

Въз основа на предоставената в петицията информация, не съществува възможност за 
Комисията да се намесва.

Вносителят на петицията може да отнесе своя случай до националните органи, в това 
число и съда, и, ако организацията счита, че някое от нейните основни права е 
нарушено, може да внесе жалба в Европейския съд по правата на човека към Съвета на 
Европа.


