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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0070/2012 imressqa minn Imre Juhasz, ta’ ċittadinanza Ungeriża, 
u fimatarju ieħor, dwar talba għall-abolizzjoni tar-riżoluzzjoni 1487/2007 tal-
Kunsill Nazzjonali Slovakk fir-rigward tal-integrità tad-Digrieti Benes

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għar-Riżoluzzjoni 1487/2007 tal-Kunsill Nazzjonali Slovakk li 
permezz tagħha ġie deċiż li d-Digrieti Benes li nħarġu bejn l-1944 u l-1948 ma jistgħux jiġu 
impunjati u huma indiskutibbli. Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li d-
diskriminazzjoni relatata tal-minoritajiet Ungeriżi u Ġermaniżi fis-Slovakkja tfisser 
vjolazzjoni skandaluża tal-Artikolu 2 u l-Artikolu 6 tat-TUE, tal-Konvenzjoni għad-drittijiet 
tal-Bniedem u tal-Karta tal-UE dwar id-drittijiet fundamentali, u hu jitlob għalhekk lill-
Parlament Ewropew jintervjeni biex ir-Riżoluzzjoni msemmija hawn fuq tiġi revokata, u 
jistiednu biex, jekk is-Slovakkja tkompli timplimenta l-politika tagħha kontra d-drittijiet tal-
bniedem, jissospendi s-sħubija tagħha fl-UE.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Mejju 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Awissu 2012

Skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
il-Kummissjoni Ewropea m’għandha l-ebda poteri ġenerali biex tintervjeni. Tista' tagħmel 
dan biss jekk tkun involuta kwistjoni tad-dritt tal-Unjoni. Fir-rigward tal-possibilità tal-
applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea skont l-Aritikolu 51, 
paragrafu 1 tagħha, id-dispożizzjonijiet tal-Karta huma indirizzati lill-Istati Membri biss meta 
jkunu qed jimplimentaw id-dritt tal-Unjoni.
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Skont l-informazzjoni pprovduta, ma jidhirx li l-kwistjoni msemmija hi relatata mal-
implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni. L-hekk imsejħa "Benes decrees" huma atti storiċi, 
imwettqa mill-awtoritajiet tal-ex-Ċekoslovakkja qabel l-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea u 
m'għadx għandom effetti legali li jistgħu jmorru kontra d-dritt tal-Unjoni. Fil-każ preżenti, hi 
responsabbiltà tal-Istat Membru kkonċernat li jiżgura li l-obligazzjonijiet tiegħu fir-rigward 
tad-drittijiet fundamentali - kif jirriżulta mill-ftehim internazzjonali u mill-leġiżlazzjoni 
interna tagħhom - jiġu rrispettati.

Konklużjoni

Il-Petizzjonant jista' jressaq il-każ tiegħu lill-awtoritajiet nazzjonali, inkluż il-ġudikatura, u 
jekk l-organizzazzjoni tikkunsidra li kwalunkwe wieħed mid-drittijiet tagħha nkisru, tista’ 
tressaq ilment quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa.


