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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1240/2011 του Johann Slezak, γερμανικής ιθαγένειας, εκ μέρους 
του «Συνδέσμου Σουδητών Γερμανών» (Sudetendeutsche Landsmannschaft), 
σχετικά με την εξαίρεση της Τσεχικής Δημοκρατίας από το Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τις συνακόλουθες φερόμενες 
διακρίσεις κατά των Σουδητών Γερμανών

1. Περίληψη της αναφοράς

Έχοντας υπόψη το δημοψήφισμα για την προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ και το συναφές 
ζήτημα της συνεχιζόμενης εξαίρεσης της Τσεχικής Δημοκρατίας από το Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το γεγονός αυτό συνιστά 
διαιώνιση των σοβαρών διακρίσεων σε βάρος των Σουδητών Γερμανών από την Τσεχική 
Δημοκρατία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η ΕΕ 
υποστηρίζει πολυάριθμα μέτρα για την πολιτιστική και αρχιτεκτονική ανασυγκρότηση στην 
Ανατολική Ευρώπη, αλλά μέσα στο πλαίσιο των μέτρων αυτών δε λαμβάνεται υπόψη η 
πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά των Σουδητών Γερμανών. Ο αναφέρων καλεί συνεπώς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της πολιτιστικής 
ταυτότητας των Σουδητών Γερμανών, τη διασφάλιση ειρηνικής συνύπαρξης και την επίλυση 
του προβλήματος του εκτοπισμού.

2. Παραδεκτό

Κρίθηκε παραδεκτή στις 2 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες 
δυνάμει του άρθρου 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε διαθέτει γενική αρμοδιότητα παρέμβασης. 
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Μπορεί να παρεμβαίνει μόνον εάν ανακύπτει ζήτημα σχετικό με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Όσον αφορά τα επονομαζόμενα «διατάγματα Benes», πρόκειται για παλαιότερα μέτρα των 
αρχών της πρώην Τσεχοσλοβακίας προγενέστερα της προσχώρησης, τα οποία δεν παράγουν 
πλέον έννομα αποτελέσματα τα οποία θα ήταν αντίθετα με το δίκαιο της Ένωσης. 
Αναφορικά με την πιθανή εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 51 παρ. 1 αυτού οι διατάξεις του 
Χάρτη απευθύνονται στα κράτη μέλη, μόνον όταν αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης.
Στη βάση των παρεχόμενων πληροφοριών, το θέμα στο οποίο αυτές αναφέρονται δε φαίνεται 
να σχετίζεται με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Σε αυτή την περίπτωση εναπόκειται 
επομένως αποκλειστικά στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις τους 
σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτά προκύπτουν από τις διεθνείς συνθήκες και 
την εσωτερική τους νομοθεσία.
Όσον αφορά στις συγκεκριμένες αιτιάσεις για στήριξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της 
ανατολικής Ευρώπης, το τρέχον πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» (2007-2013) μέσω 
της δράσης του «Ενεργή ευρωπαϊκή μνήμη» υποστηρίζει προγράμματα που αποτυπώνουν τις 
καταβολές και τις επιπτώσεις του ναζισμού και του σταλινισμού. Στο πλαίσιο αυτό το
πρόγραμμα ενθαρρύνει συζητήσεις που βαίνουν πέρα από εθνικές αφηγήσεις και που 
χρησιμοποιούν τη σκοπιά των πολλαπλών προοπτικών. Το μελλοντικό πρόγραμμα (2014-
2020) θα διευρύνει το ενδιαφέρον για τις «καθοριστικές στιγμές της σύγχρονης ευρωπαϊκής 
ιστορίας» επιτρέποντας έτσι περαιτέρω διάλογο για ιστορικά θέματα που έχουν σημασία για 
τους Ευρωπαίους και για τη δημιουργία ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης που θα βασίζεται στις 
θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Πόροι για τα προγράμματα διατίθενται στη 
βάση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Επιπλέον πληροφορίες για τη δράση «Ενεργή 
ευρωπαϊκή μνήμη» διατίθενται στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action4_en.php

Συμπέρασμα

Βάσει των παρεχόμενων στην αναφορά στοιχείων, δε χωρεί παρέμβαση της Επιτροπής. 

Ο αναφέρων μπορεί να απευθυνθεί για την υπόθεσή του στις εθνικές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων, και αν το αρμόδιο όργανο θεωρήσει ότι κάποιο από 
τα θεμελιώδη δικαιώματά του έχει παραβιαστεί, μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.


