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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1240/2011 af Johann Slezak, tysk statsborger, for "Sudetendeutsche 
Landsmannschaft", om Tjekkiets udtagelse fra EU's Charter om Grundlæggende 
Rettigheder og den dermed forbundne påståede forskelsbehandling af 
sudetertyskerne

1. Sammendrag

Under henvisning til afstemningen om Kroatiens kommende tiltrædelse af EU og det dermed 
forbundne spørgsmål om Tjekkiets fortsatte undtagelse fra EU's Charter om Grundlæggende 
Rettigheder hævder andrageren, at dette forhold indebærer en opretholdelse af den alvorlige 
forskelsbehandling af sudetertyskerne, der blev udvist fra Tjekkiet efter anden verdenskrig. 
Andrageren påpeger, at EU støtter utallige foranstaltninger til kulturel og arkitektoniske 
genopbygning i Østeuropa, men at der inden for rammerne af disse foranstaltninger ikke tages 
højde for den sudetertyske kulturelle og historiske arv. Andrageren opfordrer derfor Europa-
Parlamentet til at træffe de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af sudetertyskernes 
kulturelle identitet, en fredelig sameksistens og en løsning på fordrivelsesproblematikken.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2 marts 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juni 2012

I henhold til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde har Kommissionen ingen generelle beføjelser til at gribe ind. Kommissionen 
kan kun gribe ind, hvis spørgsmålet henhører under EU-retten.

For så vidt angår de såkaldte "Bene-dekreter", er disse dekreter historiske handlinger, 
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foretaget af myndighederne i det tidligere Tjekkoslovakiet og uden fortsatte retsvirkninger, 
som ville være i modstrid med EU-retten.

Hvad angår anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, er 
bestemmelserne i dette charter i henhold til artikel 51, stk. 1, kun er rettet til medlemsstaterne, 
når de gennemfører EU-retten. På grundlag af de indsendte oplysninger fremgår det ikke, at 
det omhandlede spørgsmål vedrører gennemførelsen af EU-retten. I sådanne sager er det 
således medlemsstaternes eget ansvar at sikre, at deres forpligtelser med hensyn til 
grundlæggende rettigheder – på grundlag af internationale aftaler og deres interne lovgivning 
– bliver overholdt.

For så vidt angår de specifikke klager vedrørende støtte til østeuropæiske kulturelle og 
historiske foranstaltninger, støtter det nuværende program "Europa for borgerne (2007-2013)" 
via dets aktion "Aktiv europæisk erindring" projekter, som behandler nazismens og 
stalinismens oprindelse og konsekvenser. I denne forbindelse opfordrer programmet til 
drøftelser, som strækker sig ud over nationale beretninger, og som anvender en vinkel med 
mangfoldige perspektiver. Det fremtidige program (2014-2020) vil udvide fokus til "de 
afgørende øjeblikke for den moderne europæiske historie" og giver derved mulighed for 
yderligere dialog om historiske spørgsmål af betydning for europæerne og for skabelsen af 
den europæiske erindring baseret på Den Europæiske Unions grundlæggende værdier". 
Midler til projekterne bevilges på grundlag af indkaldelse af forslag. Yderligere oplysninger 
om en "Aktiv europæiske erindring"-aktion findes på:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action4_en.php

Konklusion

På grundlag af oplysningerne i andragendet har Kommissionen ingen mulighed for at gribe 
ind.

Andrageren kan indbringe sin sag for de nationale myndigheder, herunder retsmyndighederne, 
og hvis organisationen mener, at dens grundlæggende rettigheder er blevet krænket, kan den 
indgive klage til Europarådets Europæiske Menneskerettighedsdomstol".


