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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1240/2011 adresată de Johann Slezak, de cetățenie germană, în 
numele Asociației germanilor sudeți (Sudetendeutsche Landsmannschaft), 
privind exceptarea Republicii Cehe de la Carta drepturilor fundamentale a 
UE și presupusa discriminare împotriva germanilor sudeți

1. Rezumatul petiției

Având în vedere votul privind aderarea Croației la UE și chestiunea conexă referitoare la 
exceptarea continuă a Republicii Cehe de la Carta drepturilor fundamentale a UE, petiționarul 
susține că această circumstanță constituie o perpetuare a discriminării grave la care au fost 
supuși germanii sudeți de către Republica Cehă după cel de Al Doilea Război Mondial. 
Petiționarul subliniază faptul că UE sprijină o serie de măsuri care vizează reconstrucția 
culturală și arhitecturală a Europei de Est, dar că aceste măsuri ignoră patrimoniul cultural și 
istoric al germanilor sudeți. Prin urmare, petiționarul invită Parlamentul European să adopte 
măsurile necesare pentru a proteja identitatea culturală a germanilor sudeți, pentru a asigura 
coexistența pașnică și pentru a rezolva problema strămutării.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iunie 2012

În temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană și al Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisia Europeană nu are competențe generale de a interveni. Ea poate să facă 
acest lucru numai dacă este vorba despre un aspect referitor la legislația Uniunii Europene.
În ceea ce privește decretele Benes, aceste decrete sunt acte istorice, adoptate de autoritățile 
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din fosta Cehoslovacie înainte de aderare, fără efecte juridice care ar fi contrare legislației UE 
și care continuă în prezent.

În ceea ce privește posibila aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 
conform articolului 51, alineatul 1, dispozițiile Cartei se adresează statelor membre numai în 
situațiile în care pun în aplicare dreptul Uniunii. Pe baza informațiilor furnizate, nu se înțelege 
dacă chestiunea la care se face referire are legătură cu punerea în aplicare a legislației CE. În 
această privință, revine exclusiv statelor membre sarcina de a se asigura că sunt respectate 
obligațiile privind drepturile fundamentale, astfel cum rezultă din acordurile internaționale și 
din legislația lor internă.
În ceea ce privește plângerile specifice referitoare la sprijinul pentru siturile de patrimoniul 
din Europa de Est, actualul program „Europa pentru cetățeni” (2007-2013) prin intermediul 
acțiunii sale „Memorie europeană activă” sprijină proiecte care suscită reflecția asupra 
originilor și consecințelor nazismului și stalinismului. În acest context, programul încurajează 
dezbaterile care depășesc retorica națională și folosesc perspective multiple. Programul 
următor (2014-2020) va extinde accentul pus pe „definirea momentelor din istoria modernă a 
Europei”, permițând astfel continuarea dialogului privind chestiuni istorice de mare 
importanță pentru europeni și crearea unei memorii europene bazate pe valorile fundamentale 
ale Uniunii Europene. Finanțarea acestor proiecte se atribuie prin cereri de propuneri. Mai 
multe detalii privind acțiunile referitoare la „Memoria europeană activă” sunt disponibile la:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action4_en.php

Concluzie

Pe baza informațiilor furnizate în petiție, nu există nici un motiv pentru ca Comisia să 
intervină.

Petiționarul își poate aduce cazul în fața autorităților naționale, inclusiv a celor judiciare și, 
dacă consideră că i-a fost încălcat unul dintre drepturile fundamentale, organizația poate 
depune o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din cadrul Consiliului Europei.


