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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0070/2012, внесена от Imre Juhasz, с унгарско гражданство, 
подкрепена от два подписа, относно искане за отмяна на Резолюция 
№ 1487/2007 на Националния съвет на Словакия относно неоспоримостта на 
декретите „Бенеш“

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се позовава на Резолюция № 1487/2007 на Националния съвет 
на Словакия, според чиито разпоредби декретите на Едвард Бенеш, обнародвани в 
периода 1944—1948 г., са неоспорими и необорими. Вносителят на петицията изтъква, 
че дискриминацията, която произтича от тях по отношение на унгарското и 
германското малцинство в Словакия, представлява явно нарушение на членове 2 и 6 от 
Договора за Европейския съюз (ДЕС), на Европейската конвенция за правата на човека 
и на Хартата на основните права на Европейския съюз, и поради това призовава 
Европейския парламент да се намеси, за да се отмени горепосочената резолюция. Той 
призовава да се преустанови членството на Словакия в Европейския съюз, ако тя 
продължава да провежда своята политика в разрез с правата на човека.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 май 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Съгласно Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на 
Европейския съюз Европейската комисия не разполага с общи правомощия да се 
намесва. Тя може да се намеси само ако става въпрос за правото на Съюза. Що се 
отнася до евентуалното прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз, 
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съгласно член 51, параграф 1 от нея, разпоредбите на Хартата са насочени към 
държавите членки единствено когато те прилагат правото на Съюза.

Въз основа на предоставената информация не изглежда отнесеният въпрос да е свързан 
с прилагането на правото на Съюза. Така наречените декрети „Бенеш“ представляват 
исторически актове, приети от органите на бивша Чехословакия преди 
присъединяването към Европейския съюз и без продължаващи правни последици, 
които биха били в противоречие с правото на Съюза. Следователно в настоящия случай 
съответните държави членки са тези, които трябва да гарантират, че са спазени 
задълженията им по отношение на основните права, произтичащи от международните 
споразумения и националното им законодателство.

Заключение

Вносителят на петицията може да отнесе своя случай пред националните органи, в това 
число и съда, и ако организацията счита, че което и да било от нейните основни права е 
било нарушено, тя може да внесе жалба в Европейския съд по правата на човека към 
Съвета на Европа.


