
CM\911602LV.doc PE494.763v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

30.8.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0070/2012, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Imre Juhasz
un kam pievienoti 2 paraksti, par prasību anulēt Slovākijas Valsts padomes 
Rezolūciju Nr. 1487/2007 par Beneša dekrētu neapstrīdamību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz Slovākijas Valsts padomes Rezolūciju Nr. 1487/2007, 
kurā noteikts, ka 1944.–1948. gadā publicētie Beneša dekrēti ir neaizskarami un neapstrīdami. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka no tā izrietošā ungāru un vācu minoritāšu diskriminācija 
Slovākijā ir nepārprotams Līguma par Eiropas Savienību 2. un 6. panta, Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas pārkāpums un tādēļ viņš lūdz Eiropas 
Parlamentu iejaukties, lai nodrošinātu, ka iepriekš minētā rezolūcija tiek anulēta. Viņš aicina 
pārtraukt Slovākijas dalību Eiropas Savienībā, ja tā turpinās īstenot savu politiku, kas ir 
pretrunā cilvēktiesībām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

„Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību 
Eiropas Komisijai nav vispārēju pilnvaru iejaukties. Komisija tā var rīkoties tikai gadījumā, 
kad tiek skarts kāds Savienības tiesību akts. Saistībā ar ES Pamattiesību hartas iespējamu 
īstenošanu saskaņā ar tās 51. panta 1. punktu hartas noteikumi uz dalībvalstīm attiecas tikai 
tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus.
No lūgumraksta iesniedzēja sniegtās informācijas neizriet, ka konkrētā lieta ir saistīta ar ES 
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tiesību aktu īstenošanu. Tā dēvētie Beneša dekrēti ir vēsturiski akti, ko bijušās Čehoslovākijas 
varas iestādes parakstīja pirms pievienošanās Eiropas Savienībai, un tiem vairs nav juridiskā 
spēka, kas būtu pretrunā Savienības tiesību aktiem. Tāpēc šajā gadījumā nodrošināt, lai valsts 
pildītu starptautiskajos nolīgumos un valsts tiesību aktos noteiktos pienākumus attiecībā uz 
pamattiesību ievērošanu, ir attiecīgās dalībvalsts pienākums.

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzējs var iesniegt šo lietu valsts iestādēs, tostarp tiesu iestādēs, un, ja tiks 
atzīts, ka ir pārkāptas viņa pamattiesības, viņš var iesniegt sūdzību Eiropas Cilvēktiesību 
tiesā.”


