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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0070/2012 af Imre Juhasz, ungarsk statsborger, og 1 
medunderskriver, om anmodning om ophævelse af det slovakiske 
nationalråds resolution 1487/2007 vedrørende Benes-dekreternes 
uangribelighed

1. Sammendrag

Andrageren henviser til det slovakiske nationalråds resolution 1487/2007, hvori det fastslås, at 
Benes-dekreterne, der blev udstedt mellem 1944 og 1948, er uangribelige og ubestridelige. 
Andrageren påpeger, at den dermed forbundne forskelsbehandling af det ungarske og tyske 
mindretal i Slovakiet indebærer en eklatant overtrædelse af artikel 2 og 6 i TEU, den 
europæiske menneskerettighedskonvention og Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, og han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind med 
henblik på, at ovennævnte resolution bliver ophævet, og opfordrer Parlamentet til, såfremt 
Slovakiet fortsætter sin menneskerettighedskrænkende politik, at suspendere dets medlemskab 
af EU.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. maj 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

I henhold til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde har Europa-Kommissionen ingen almindelige beføjelser til at gribe ind. Den 
kan kun gribe ind, hvis det drejer sig om et spørgsmål vedrørende EU-retten. Hvad angår den 
mulige anvendelse af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, bliver 
charterets bestemmelser ifølge dets artikel 51, stk. 1, kun taget op med medlemsstaterne i 
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forbindelse med deres gennemførelse af EU-retten.
Ud fra de fremsendte oplysninger ser det ikke ud til, at den omtalte sag vedrører 
gennemførelse af EU-retten. De såkaldte "Benes-dekreter" er historiske retsakter, som 
myndighederne i det tidligere Jugoslavien forpligtede sig til inden tiltrædelsen af Den 
Europæiske Union og uden fortsat retsvirkning, der vil være i strid med EU-retten. I den 
aktuelle sag skal den berørte medlemsstat derfor sikre, at dens forpligtelser vedrørende 
grundlæggende rettigheder – hidrørende fra internationale aftaler og dens egen nationale 
lovgivning – respekteres.

Konklusion

Andrageren kan forelægge sin sag for de nationale myndigheder, herunder domstolene, og 
hvis organisationen mener, at nogle af dens grundlæggende rettigheder er blevet krænket, kan 
den indgive en klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol under Europarådet.


