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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1240/2011, ingediend door Johann Slezak (Duitse nationaliteit), 
namens de Sudeten-Duitse Vereniging (Sudetendeutsche Landsmannschaft), over 
de uitsluiting van de Tsjechische Republiek van het Handvest van de grondrechten 
van de EU en de daarmee verbonden vermeende discriminatie van Sudeten-
Duitsers

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekening houdend met de stemming over de toetreding van Kroatië tot de EU en de daarmee 
verbonden kwestie van de voortgezette uitzonderingspositie van de Tsjechische Republiek 
met betrekking tot het Handvest van de grondrechten van de EU, beweert indiener dat deze 
omstandigheid de ernstige discriminatie van de Sudeten-Duitsers in de Tsjechische Republiek 
na de tweede wereldoorlog in stand houdt. Indiener wijst erop dat de EU tal van maatregelen 
steunt die gericht zijn op de culturele en architecturale heropbouw in Oost-Europa, maar dat 
deze maatregelen geen rekening houden met het culturele en historische erfgoed van de 
Sudeten-Duitsers. Daarom vraagt indiener aan het Europees Parlement om de nodige 
maatregelen te nemen om de culturele identiteit van de Sudeten-Duitsers te beschermen, het 
vreedzaam samenleven te garanderen en het probleem van de ontheemding op te lossen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012

Op grond van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie beschikt de Commissie niet over algemene bevoegdheden om 
in te grijpen. De Commissie kan slechts ingrijpen als het een kwestie betreft met betrekking 
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tot Europese wetgeving.
De zogenaamde "Benes besluiten" zijn besluiten die voor de toetreding zijn genomen door de 
autoriteiten van toenmalig Tsjecho-Slowakije, deze besluiten hebben inmiddels geen 
rechtskracht meer en zouden overigens inbreuk hebben gemaakt op het Unie-recht. 

Wat de mogelijke schending van het Handvest van de grondrechten van de EU betreft, zijn op 
grond van artikel 51, lid 1, de bepalingen van dit Handvest gericht tot de lidstaten uitsluitend 
wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen. Op grond van de verstrekte informatie 
is lijkt de onderhavige kwestie geen verband te houden met de uitvoering van Europese 
wetgeving. In dergelijke kwesties rust de verplichting om de eerbiediging van de 
grondrechten - voortvloeiend uit internationale overeenkomsten of nationale wetgeving - te 
garanderen uitsluitend op de lidstaten.
Voor wat betreft de klachten met betrekking tot de steun aan Oost-Europese erfgoedlocaties, 
wordt gewezen op het huidige programma Europa voor de burger 2007-2013 dat met zijn 
actie Actief Europees gedenken, projecten steunt die stilstaan bij de oorzaken en gevolgen van 
nazisme en stalinisme. In dit verband worden binnen het programma discussies uitgelokt die 
verder gaan dan nationale geschiedenis en verschillende invalshoeken betrachten. Het 
aanstaande programma (2014-2020) zal ook aandacht besteden aan de belangrijkste 
momenten in de moderne Europese geschiedenis en daarmee een nadere dialoog mogelijk 
maken over historische kwesties van belang voor de Europese burger en een Europese 
herinnering gebaseerd op de waarden die ten grondslag liggen aan de Europese Unie. 
Financiering van deze projecten vindt plaats door middel van een uitnodiging tot inschrijving. 
Nadere details over Actief Europees gedenken zijn te vinden op:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action4_en.php

Conclusie

Op grond van de verstrekte informatie in het verzoekschrift beschikt de Commissie niet over 
bevoegdheden om in te grijpen.

De indiener kan de kwestie aanhangig maken bij de nationale autoriteiten, met inbegrip van 
de gerechtelijke autoriteiten en als de organisatie van mening is dat haar grondrechten 
geschonden zijn, kan een klacht worden ingediend bij het Hof voor de Rechten van de Mens 
van de Raad van Europa.


