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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0070/2012, ingediend door Imre Juhasz (Hongaarse 
nationaliteit), gesteund door 1 medeondertekenaar, over een verzoek om 
intrekking van Resolutie 1487/2007 van het Slowaakse parlement 
betreffende de onaantastbaarheid van de Beneš-decreten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar Resolutie 1487/2007 van het Slowaakse parlement, waarin is 
vastgesteld dat de Beneš-decreten, die tussen 1944 en 1948 zijn uitgevaardigd, onaantastbaar 
en onaanvechtbaar zijn. Indiener wijst erop dat de hiermee verbonden discriminatie van de 
Hongaarse en Duitse minderheid in Slowakije een overduidelijke schending inhoudt van 
artikel 2 en artikel 6 van het VEU, het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en hij verzoekt derhalve 
het Europees Parlement om op te treden teneinde ervoor te zorgen dat bovenstaande resolutie 
wordt ingetrokken. Ook verzoekt hij het Parlement om het EU-lidmaatschap van Slowakije op 
te schorten zolang het land zijn mensenrechten schendende beleid voortzet.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 mei 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

"Op grond van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie heeft de Commissie geen algemene bevoegdheid om te 
handelen. Zij kan zulks enkel doen indien het gaat om een kwestie van het recht van de Unie. 
Wat een mogelijke toepassing van het Handvest van de grondrechten van de Unie betreft, zijn 
volgens artikel 51, lid 1, de bepalingen van het handvest tot de lidstaten gericht, uitsluitend 
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wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen. Volgens de ingediende informatie heeft 
de zaak in kwestie kennelijk geen betrekking op de uitvoering van het recht van de Unie. De 
zogenaamde "Beneš-decreten" zijn historische handelingen, die zijn goedgekeurd door de 
Tsjechische autoriteiten vóór de toetreding tot de Europese Unie en die geen blijvende
juridische werking hebben die strijdig zou zijn met het recht van de Unie. In onderstaand 
geval is het de taak van de betrokken lidstaat om ervoor te zorgen dat zijn verplichtingen 
inzake grondrechten - zoals deze voortvloeien uit internationale overeenkomsten en uit hun 
interne wetgeving - nageleefd worden.

Conclusie

Indiener kan zijn zaak aanhangig maken bij de nationale autoriteiten, onder meer bij de 
gerechtelijke autoriteiten, en indien de instantie van oordeel is dat er sprake is van schending 
van de grondrechten, kan deze laatste een klacht indienen bij het Europees Hof voor de 
rechten van de mens van de Raad van Europa."


