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Tárgy: Johann Slezak német állampolgár által a „Sudetendeutsche 
Landsmannschaft” (szudétanémetek szövetsége) nevében benyújtott 
1240/2011. számú petíció Csehországnak az Európai Unió Alapjogi Chartája 
alóli kivételéről és ezzel összefüggésben a szudétanémetek állítólagos 
hátrányos megkülönböztetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Horvátország jövőbeli uniós csatlakozásáról tartandó szavazás, illetve 
ehhez kapcsolódóan a Csehországnak az Európai Unió Alapjogi Chartája alól biztosított 
mentesség tekintetében úgy véli, hogy ez a körülmény a Csehországból a 2. világháborút 
követően kitelepített szudétanémetek súlyos hátrányos megkülönböztetésének fenntartását 
jelenti. A petíció benyújtója rámutat, hogy az Európai Unió számtalan intézkedéssel támogatja 
Kelet-Európa kulturális és építészeti újjáépítését, de ezen intézkedések keretében nem veszik 
figyelembe a szudétanémetek kulturális és történelmi örökségét. A petíció benyújtója ezért 
felszólítja az Európai Parlamentet, hogy tegye meg a szudétanémetek kulturális identitásának 
védelméhez, a békés egymás mellet éléshez és a kitelepítés problémájának megoldásához 
szükséges intézkedéseket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. március 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. június 27.

Az Európai Uniót létrehozó szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
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szerint az Európai Bizottságnak nincs beleszólása ebbe az ügybe. Erre csak akkor volna 
lehetőség, ha a kérdés az európai uniós jogot is érintené.

Ami az úgynevezett Beneš-dekrétumokat illeti, ezek a dekrétumok történelmi aktusok, 
amelyeket a volt Csehszlovákia hatóságai vállaltak magukra a csatlakozást megelőzően és 
joghatások folytatása nélkül, ami ellentétes lenne az uniós joggal.
Ami az Európai Unió Alapjogi Chartájának állítólagos alkalmazását illeti, a Charta 51. cikke 
szerint rendelkezéseinek címzettjei a tagállamok annyiban, amennyiben az Unió jogát hajtják 
végre. A rendelkezésre álló információk alapján nem tűnik úgy, hogy a szóban forgó kérdés 
kapcsolódik-e a  közösségi jog végrehajtásához. Ebben az esetben tehát kizárólag a tagállam 
feladata annak biztosítása, hogy az alapvető jogokkal kapcsolatos kötelezettségeinek –
amelyek a nemzetközi megállapodásokból és saját belső jogszabályaikból fakadnak – eleget 
tegyen.

Ami a kelet-európai örökség helyszíneinek támogatására vonatkozó panaszt illeti, a jelenlegi 
„Európa a polgárokért” program (2007–2013) az „Aktív európai megemlékezés” 
tevékenységen keresztül támogatja az olyan projekteket, amelyek a nácizmus és a 
sztálinizmus eredetével és hatásaival foglalkoznak. Ebben az összefüggésben a program olyan 
vitákat indít el, amelyek túlmutatnak a nemzeti történeteken, és amelyek több szemszögből 
vizsgálják az eseményeket. A jövőbeni 2014–2020-as program áthelyezi a hangsúlyt a 
modern európai történelem meghatározó pillanataira, így téve lehetővé az európaiak számára 
a jelentőséggel bíró történelmi kérdésekkel kapcsolatos további párbeszédet és az Európai 
Unió alapértékein alapuló európai emlékezet létrehozását. A projekteknek juttatott támogatás 
kiosztása a pályázati felhívás alapján történik. További részletek az „Aktív európai 
megemlékezés” mozgalomról itt:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action4_en.php

Összegzés

A petícióban szereplő tényezők alapján az Európai Bizottságnak nincs beleszólása ebbe az 
ügybe.

A petíció benyújtója ügyét a nemzeti hatóságok – többek között az igazságszolgáltatási 
szervek – elé utalhatja, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy alapvető jogait sértették meg, az 
Európa Tanács égisze alatt működő Emberi Jogok Európai Bíróságához nyújthat be panaszt.


