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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0070/2012, adresată de Imre Juhasz, de cetățenie maghiară, 
însoțită de două semnături, privind o cerere de anulare a Rezoluției 
nr. 1487/2007 a Consiliului Național Slovac referitoare la inviolabilitatea 
decretelor Beneš

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se referă la Rezoluția nr. 1487/2007 a Consiliului Național Slovac, care prevede 
că decretele Beneš, promulgate între 1944 și 1948, sunt inviolabile și incontestabile. 
Petiționarul subliniază faptul că discriminarea minorității maghiare și a celei germane din 
Slovacia constituie o încălcare vădită a articolelor 2 și 6 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, a Convenției europene a drepturilor omului și a Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene. Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului European să intervină 
pentru ca rezoluția menționată mai sus să fie abrogată. Acesta solicită suspendarea aderării 
Slovaciei la Uniune în cazul în care aceasta își menține politica de încălcare drepturilor 
omului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 mai 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

În temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană și al Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisia Europeană nu are competențe generale de a interveni. Comisia poate 
interveni numai dacă chestiunea privește legislația UE. În ceea ce privește eventuala punere în 
aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în temeiul articolului 51 
alineatul (1), dispozițiile Cartei se adresează statelor membre numai în situațiile în care pun în 
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aplicare dreptul Uniunii.
Pe baza informațiilor primite, nu reiese că subiectul în cauză privește punerea în aplicare a 
dreptului Uniunii. Așa-numitele „decrete Beneš” sunt acte istorice adoptate de autoritățile din 
fosta Cehoslovacia înainte de aderarea la Uniunea Europeană, fără a avea efecte juridice care 
ar încălca dreptul Uniunii. Astfel, în cazul de față, îi revine statului membru în cauză sarcina 
de a asigura respectarea obligațiilor sale privind drepturile fundamentale - astfel cum reiese 
din acordurile internaționale și din legislația internă.

Concluzie

Petiționarul se poate adresa autorităților naționale, inclusiv celor judiciare, iar, dacă 
organizația consideră că i-a fost încălcat oricare dintre drepturile sale fundamentale, poate 
depune o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din cadrul Consiliului Europei.


