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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1240/2011 ippreżentata minn Johann Slezak (ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża), f’isem l-‘Assoċjazzjoni Ġermaniża tas-Sudeti’ (Sudetendeutsche 
Landsmannschaft), dwar l-eżenzjoni tar-Repubblika Ċeka mill-Karta tal-UE dwar 
id-Drittijiet Fundamentali u l-allegata diskriminazzjoni relattiva tal-Ġermaniżi tas-
Sudeti 

1. Sommarju tal-petizzjoni

B’referenza għall-votazzjoni dwar is-sħubija futura tal-Kroazja fl-UE u l-kwistjoni marbuta 
magħha dwar l-eżenzjoni attwali tar-Repubblika Ċeka mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-UE, il-petizzjonant isostni li din is-sitwazzjoni tinvolvi ż-żamma tad-diskriminazzjoni 
serja li batew il-Ġermaniżi tas-Sudeti fir-Repubblika Ċeka wara t-tieni gwerra dinjija. Il-
petizzjonant jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-UE tappoġġa ħafna miżuri għar-rikostruzzjoni 
kulturali u arkitettonika fl-Ewropa tal-Lvant, iżda fil-qafas ta’ dawn il-miżuri mhux qed jitqies 
il-wirt kulturali u storiku Ġermaniż tas-Sudeti. Il-petizzjonant iħeġġeġ għalhekk lill-Parlament 
Ewropew biex jieħu l-miżuri meħtieġa ħalli jħares l-identità kulturali tal-Ġermaniżi tas-
Sudeti, jiżgura koeżistenza paċifika u jsib soluzzjoni għall-problema tal-ispustar.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Marzu 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Ġunju 2012

Skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
il-Kummissjoni Ewropea m’għandha l-ebda setgħa ġenerali biex tintervjeni. Tista’ tagħmel 
dan biss jekk tqum kwistjoni li tinvolvi l-liġi tal-Unjoni Ewropea.
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Fir-rigward tal-hekk imsejħa “digrieti Benes”, dawn id-digrieti huma atti storiċi, li ġew 
stabbiliti mill-awtoritajiet ta’ dik li kienet iċ-Ċekoslovakkja qabel l-adeżjoni u mingħajt effetti 
legali kontinwi li jmorru kontra l-liġi tal-Unjoni.
Rigward l-applikazzjoni possibbli tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, 
skont l-Artikolu 51(1) tagħha, id-dispożizzjonijiet tal-Karta huma indirizzati lill-Istati Membri 
biss meta dawn jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni. Abbażi tal-informazzjoni pprovduta, ma 
jidhirx li l-kwistjoni msemmija hi marbuta mal-implimentazzjoni tal-liġi tal-KE.  F'din il-
kwistjoni huma għalhekk l-Istati Membri biss li għandhom jiżguraw li l-obbligi tagħhom fir-
rigward tad-drittijiet fundamentali - kif jirriżulta minn ftehimiet internazzjonali u mil-
leġiżlazzjoni interna tagħhom - jiġu rispettati.

Fir-rigward tal-ilmenti speċifiċi li jikkonċernaw appoġġ għas-siti ta’ patrimonju tal-Ewropa 
tal-Lvant, il-Programm attwali l-Ewropa għaċ-ċittadini (2007-2013) permezz tal-azzjoni 
tiegħu Tfakkira Ewropea Attiva, jappoġġa proġetti li jirriflettu l-oriġini u l-konsegwenzi tan-
Nazziżmu u s-Staliniżmu.  F’dan il-kuntest, il-programm iħeġġeġ dibattiti li jmorru lil’hinn 
minn-narrativi nazzjonali u li jużaw l-angolu ta’ perspettivi multipli. Il-programm futur 
(2014-2020) se jwessa’ il-fokus għal momenti li jiddefinixxu l-istorja moderna Ewropea biex 
b’hekk jippermetti li jkun hemm djalogu dwar il-kwistjonijiet storiċi ta’ sinifikanza għall-
Ewropej u għall-ħolqien ta’ memorja Ewropea bbażata fuq il-valuri bażiċi tal-Unjoni 
Ewropea. Il-fondi għall-proġetti huma allokati abbażi ta’ sejħa għal proposti. Iktar dettalji 
dwar l-Azzjoni Tfakkira Ewropea Attiva huma disponibbli hawnhekk:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action4_en.php

Konklużjoni

Abbażi tal-elementi pprovduti fil-petizzjoni, ma hemmx ambitu biex il-Kummissjoni 
tintervjeni.

Il-Petizzjonanta jista’ jressaq il-każ tiegħu quddiem l-awtoritajiet nazzjonali, inkluża l-
ġudikatura, u jekk l-organizzazzjoni tqis li nkiser xi dritt fundamentali tagħha, tista’ tressaq 
ilment quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa.


