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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1240/2011, którą złożył Johann Slezak (Niemcy) w imieniu 
Stowarzyszenia Niemców Sudeckich (Sudetendeutsche Landsmannschaft), 
w sprawie wyłączenia Czech z zakresu postanowień Karty praw 
podstawowych UE i związanej z tym domniemanej dyskryminacji Niemców 
sudeckich

1. Streszczenie petycji

Mając na uwadze głosowanie nad przystąpieniem Chorwacji do UE oraz odnośną kwestię 
ciągłego wyłączania Czech z zakresu postanowień Karty praw podstawowych UE, składający 
petycję uważa, że okoliczność ta utrwala poważną dyskryminację Niemców sudeckich, jakiej 
doznają oni ze strony Czech od momentu zakończenia drugiej wojny światowej. Składający 
petycję zaznacza, że UE wspiera liczne działania ukierunkowane na kulturową i 
architektoniczną odbudowę w Europie Wschodniej, środki te pomijają jednak dziedzictwo 
kulturowe i historyczne Niemców sudeckich. Dlatego składający petycję wzywa Parlament 
Europejski do podjęcia niezbędnych działań w celu ochrony tożsamości kulturowej Niemców 
sudeckich, zapewnienia pokojowej koegzystencji i rozwiązania problemu przesiedleń.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

Na mocy Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
Komisja Europejska nie posiada uprawnień ogólnych do podejmowania działań. Komisja 
Europejska może interweniować jedynie w kwestiach, które dotyczą prawa Unii Europejskiej.
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Jeśli chodzi o tzw. dekrety Benesza, są to akty historyczne, przyjęte przez władze byłej 
Czechosłowacji przed akcesją i niemające dalszych skutków prawnych sprzecznych z 
ustawodawstwem Unii.
Jeżeli chodzi o możliwość stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, zgodnie 
z jej art. 51 ust. 1 postanowienia karty mają zastosowanie do państw członkowskich 
wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii. Z dostarczonych informacji nie 
wynika, że omawiana kwestia jest związana z wdrażaniem przepisów prawa UE. Tym samym 
w przedmiotowej sprawie to same państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność za 
wypełnianie swoich zobowiązań w dziedzinie praw podstawowych, wynikających zarówno z 
umów międzynarodowych, jak i z ustawodawstwa krajowego.

Jeśli chodzi o skargę dotyczącą wsparcia dla położonych we wschodniej Europie miejsc 
związanych z dziedzictwem, obecny program „Europa dla Obywateli” (2007-2013) poprzez 
działanie „Aktywna pamięć europejska” wspiera projekty dotyczące powstania i 
konsekwencji nazizmu i stalinizmu. W tym kontekście program zachęca do prowadzenia 
debat, które wychodzą poza krajowe relacje i uwzględniają spojrzenie na problem z wielu 
perspektyw. Przyszły program (2014-2020) rozszerzy swój zakres o „decydujące momenty 
współczesnej historii Europy”, co umożliwi pogłębiony dialog na temat kwestii historycznych 
istotnych dla Europejczyków, a także powstanie europejskiej pamięci bazującej na 
podstawowych wartościach Unii Europejskiej. Finansowanie dla projektów jest przyznawane 
w wyniku przetargu. Więcej informacji na temat „Aktywnej pamięci europejskiej” znajduje 
się pod adresem:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action4_en.php

Podsumowanie

W oparciu o elementy przedstawione w petycji Komisja nie ma podstaw do podjęcia działań.

Składający petycję może przedstawić sprawę władzom krajowym, w tym sądowniczym, a 
jeśli organizacja stwierdzi, że któreś z jej podstawowych praw zostało naruszone, może 
złożyć skargę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka Rady Europy.


