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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1240/2011, ko Sudetijas vāciešu apvienības (Sudetendeutsche 
Landsmannschaft) vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgais Johann Slezak, par 
Čehijas Republikas atbrīvojumu no ES Pamattiesību hartas piemērošanas un ar to 
saistīto Sudetijas vāciešu diskrimināciju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Ņemot vērā balsojumu par Horvātijas pievienošanos ES un ar to saistīto jautājumu par 
joprojām pastāvošo Čehijas Republikas atbrīvojumu no ES Pamattiesību hartas piemērošanas, 
lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tādējādi tiek turpināta pēc Otrā pasaules kara sāktā 
Sudetijas vāciešu nopietnā diskriminācija Čehijas Republikā. Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, 
ka ES atbalsta vairākus pasākumus, kuru mērķis ir kultūras un arhitektūras atjaunošana 
Austrumeiropā, taču šajos pasākumos tiek ignorēts Sudetijas vāciešu kultūras un vēstures 
mantojums. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu veikt vajadzīgos 
pasākumus, lai aizsargātu Sudetijas vāciešu kultūras identitāti, nodrošinātu mierīgu 
līdzāspastāvēšanu un atrisinātu pārvietošanas problēmu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 2. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

„Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību 
Eiropas Komisijai nav vispārēju pilnvaru iejaukties. Šādi tā var rīkoties tikai tad, ja iesaistīti 
Eiropas Savienības tiesību akti.
Attiecībā uz tā sauktajiem Beneša dekrētiem jānorāda, ka tie ir vēsturiski tiesību akti, ko 



PE492.737v01-00 2/2 CM\907483LV.doc

LV

pieņēmušas bijušās Čehoslovākijas varas iestādes pirms pievienošanās ES un kam nav 
saistošu tiesisku seku, kas būtu pretrunā ar Savienības tiesību aktiem.

Attiecībā uz Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (Hartas) iespējamo piemērošanu 
jānorāda, ka saskaņā ar tās 51. panta 1. punktu Hartas noteikumi attiecas uz dalībvalstīm tikai 
tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus. Sniegtā informācija neliecina, ka lūgumrakstā 
minētie jautājumi būtu saistīti ar ES tiesību aktu īstenošanu. Tāpēc šajā jautājumā dalībvalstij 
pašai jānodrošina, ka tiek ievērotas tās saistības attiecībā uz pamattiesībām, kas izriet no 
starptautiskiem nolīgumiem un valsts tiesību aktiem.

Attiecībā uz konkrētajiem iebildumiem par atbalstu Austrumeiropas kultūras un vēstures 
mantojuma vietām jānorāda, ka ar pašlaik īstenojamās programmas „Eiropa pilsoņiem” 
(2007–2013) darbību „Aktīva piemiņas saglabāšana Eiropas līmenī” tiek atbalstīti projekti, 
kas atspoguļo nacisma un staļinisma izcelsmi un sekas. Šajā sakarībā ar programmu tiek 
veicinātas diskusijas, kas pārsniedz valstu robežas un kas aptver iespējami daudz viedokļu un 
skatpunktu. Nākamajā programmā (2014–2020) uzmanība tiks pievērsta vēl plašākam tēmu 
lokam, pievēršoties izšķirošākajiem mirkļiem mūsdienu Eiropas vēsturē un tādējādi ļaujot 
turpināt dialogu par eiropiešiem svarīgiem vēstures jautājumiem un kopīgas Eiropas atmiņas 
veidošanu, pamatojoties uz Eiropas Savienības pamatvērtībām. Finansējumu projektiem 
piešķir, pamatojoties uz uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus. Papildu informācija par darbību 
„Aktīva piemiņas saglabāšana Eiropas līmenī” atrodama vietnē
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action4_en.php.

Secinājums

Pamatojoties uz lūgumrakstā minēto, Komisijai nav pamata iejaukties.

Lūgumraksta iesniedzējs ar šo lietu var vērsties valsts iestādēs, tostarp tiesu iestādēs, un, ja 
apvienība uzskata, ka ir pārkāptas tās pamattiesības, tā var iesniegt sūdzību Eiropas Padomes 
Eiropas Cilvēktiesību tiesā.”


