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Peticijų komitetas

27.6.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1240/2011 dėl ES pagrindinių teisių chartijos netaikymo Čekijai
ir susijusios tariamos Sudetų vokiečių diskriminacijos, kurią pateikė 
Vokietijos pilietis Johann Slezak Sudetų vokiečių asociacijos 
(„Sudetendeutsche Landsmannschaft“) vardu

1. Peticijos santrauka

Atsižvelgdamas į balsavimą dėl Kroatijos stojimo į ES ir susijusio klausimo dėl tolesnio ES 
pagrindinių teisių chartijos netaikymo Čekijai, peticijos pateikėjas tvirtina, kad šia aplinkybe 
Čekijoje užtikrinama nuolatinė rimta Sudetų vokiečių diskriminacija, kurią jie patiria nuo 
Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į tai, kad ES remia 
daugybę priemonių, kuriomis siekiama atkurti Rytų Europos kultūros ir architektūros paveldą, 
bet įgyvendinant šias priemones į Sudetų vokiečių kultūros ir istorijos paveldą 
neatsižvelgiama. Todėl peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento imtis būtinų priemonių, 
kad būtų apsaugota Sudetų vokiečių tapatybė, užtikrintas taikingas sambūvis ir išspręsta 
priverstinio gyventojų perkėlimo problema.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d.

Pagal Europos Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo Europos Komisija 
neturi bendrosios kompetencijos imtis veiksmų. Ji gali imtis veiksmų tik tokiu atveju, jei 
klausimas susijęs su Europos Sąjungos teise.
Kalbant apie vadinamuosius „E. Benešo dekretus“, šie dekretai yra istoriniai aktai, priimti 
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buvusios Čekoslovakijos institucijų iki įstojimo ir neturi nuolatinių teisinių pasekmių, kurios 
prieštarautų Sąjungos teisei.

Pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 1 dalį, Chartijos nuostatos 
skirtos valstybėms narėms tik tais atvejais, kai šios įgyvendina Sąjungos teisę. Remiantis 
pateikta informacija, neatrodo, kad šis klausimas yra susijęs su Europos Sąjungos teisės 
įgyvendinimu. Todėl tik valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų laikomasi jų įsipareigojimų 
dėl pagrindinių teisių, numatytų tarptautiniais susitarimais ir jų vidaus teisės aktais.
Kalbant apie konkrečius skundus dėl paramos Rytų Europos paveldo objektams, paminėtina, 
jog vykdant dabartinės 2007–2013 m. programos „Europa piliečiams“ veiksmus „Gyva 
Europos atmintis“ remiami projektai, kurie atspindi nacizmo ir stalinizmo ištakas ir pasekmes. 
Šiame kontekste programa skatina diskusijas, viršijančias nacionalinį istorijos perteikimą, 
kuriose atsispindi įvairių perspektyvų požiūris. Būsimoje 2014–2020 m. programoje bus 
atkreiptas dėmesys į „svarbius šiuolaikinės Europos istorijos momentus“, tokiu būdu sudarant 
sąlygas toliau tęsti dialogą dėl svarbių istorinių klausimų europiečiams ir sukuriant Europos 
atmintį, paremtą pagrindinėmis Europos Sąjungos vertybėmis. Finansavimas skiriamas 
projektams pagal kvietimą teikti paraiškas. Daugiau informacijos apie programos „Gyva 
Europos atmintis“ veiksmus galima rasti adresu:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action4_en.php

Išvada

Remiantis peticijoje pateiktais elementais, Komisija neturi pagrindo imtis veiksmų.

Peticijos pateikėja dėl savo atvejo gali kreiptis į nacionalines valdžios institucijas, taip pat 
teismus, ir, jei organizacija mano, kad pažeistos bet kurios iš jos pagrindinių teisių, ji gali 
pateikti skundą Europos Tarybos Europos Žmogaus Teisių Teismui.


