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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0031/2012, imressqa minn Alojz Kovacic, ta’ ċittadinanza Slovena, 
dwar persekuzzjonijiet imposti fuq ir-residenti ta’ Strigova mill-pulizija 
Slovena fil-perjodu 1946-47 u s-sitwazzjoni tal-minoranza Slovena fil-
Kroazja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjoni tiffoka fuq il-persekuzzjoni mġarrba mir-residenti taż-żona ta’ Strigova wara t-
Tieni Gwerra Dinjija. Jipprotesta wkoll kontra d-diskriminazzjoni li kienet soġġetta għalih il-
minoranza Slovena fir-Repubblika Kroata.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta' April 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Settembru 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 f'każ ta' kwistjoni li tinvolvi l-liġi tal-Unjoni Ewropea. Fir-rigward tal-possibiltà tal-
applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea skont il-paragrafu 1 
tal-Artikolu 51 tagħha, id-dispożizzjonijiet tal-Karta huma indirizzati lill-Istati Membri biss 
meta jkunu qed jimplimentaw id-dritt tal-Unjoni.

Skont l-informazzjoni pprovduta, ma jidhirx li l-kwistjoni msemmija hi relatata mal-
implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni. Is-sitwazzjoni deskritta, għalkemm hija waħda ta’ min 
jiddispjaċih għaliha, tirrigwardja atti storiċi, li seħħew qabel l-adeżjoni tal-Islovenja (u tal-
Kroazja), u li ma jistgħux jiġu marbuta mal-liġi tal-Unjoni. L-allegazzjonijiet rigward il-ksur 
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kontinwu tad-drittijiet fl-Islovenja ma jidhrux li huma ssostanzjati minn elementi ta’ prova u 
ma jidher li hemm l-ebda rabta mal-liġi tal-Unjoni. Fil-każ preżenti, hi responsabbiltà tal-Istat 
Membru kkonċernat li jiżgura li l-obligazzjonijiet tiegħu fir-rigward tad-drittijiet fundamentali 
- kif jirriżultaw mill-ftehim internazzjonali u mil-leġiżlazzjoni interna tiegħu - jiġu rrispettati.

Fir-rigward tal-adeżjoni tal-Kroazja, għandu jiġi nnutat li r-rispett għall-minoranzi u l-
protezzjoni tagħhom huma kkontrollati skont il-kriterji politiċi u bħala parti mill-Kapitolu 23 
dwar il-Ġudikatura u d-drittijiet fundamentali. Il-qafas legali li jipprovdi għall-protezzjoni 
ġenerali tal-minoranzi u għall-kundizzjonijiet tal-implimentazzjoni tiegħu huma fis-seħħ fil-
Kroazja. Il-gvern Kroat jesprimi l-impenn tiegħu għad-drittijiet tal-minoranzi, filwaqt li 
jafferma mill-ġdid posthom fis-soċjetà Kroata. Il-Kostituzzjoni Kroata tipprevedi 
rappreżentazzjoni garantita tal-minoranzi fil-parlament fejn tmiem membri jirrappreżentaw il-
minoranzi differenti (inkluża dik Slovena).

Għandu jiġi rrimarkat li, bħala parti minn negozjati tal-adeżjoni, il-Kroazja trasponiet fil-liġi 
nazzjonali tagħha d-Direttiva 2000/43/KE li tipprovdi għall-protezzjoni kontra d-
diskriminazzjoni abbażi tar-razza u l-oriġini etnika. Dawk il-persuni li jħossu li d-drittijiet 
tagħhom ma ġewx imħarsa mill-awtoritajiet Kroati skont din id-direttiva jistgħu jressqu l-
ilment tagħhom skont il-liġi nazzjonali Kroata quddiem il-Qrati kompetenti jew l-Uffiċċju tal-
Ombudsman, li hu korp indipendenti għall-ugwaljanza inkarigat biex titratta kwistjonijiet ta’ 
diskriminazzjoni.
Konklużjoni
Abbażi tal-elementi pprovduti, il-Kummissjoni ma tistax tkompli ssegwi aktar dan il-każ. Il-
Petizzjonant jista' jressaq il-każ tiegħu quddiem l-awtoritajiet nazzjonali, inkluża l-ġudikatura, 
u jekk hu jikkunsidra li kwalunkwe wieħed mid-drittijiet tiegħu ma tħarisx, jista’ jressaq 
ilment quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa.


