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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0031/2012, ingediend door Alojz Kovacic (Sloveense 
nationaliteit), over de vervolgingen van de inwoners van Štrigova door de 
Sloveense politiediensten in de periode 1946-47 en de situatie van de 
Sloveense minderheid in Kroatië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Het verzoekschrift legt de nadruk op de vervolging van de inwoners van de streek van 
Štrigova in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. Hij protesteert eveneens tegen de 
discriminatie waaraan de Sloveense minderheid van de Kroatische republiek onderworpen 
zou zijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 april 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 september 2012.

Op grond van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie beschikt de Commissie niet over algemene bevoegdheden om 
in te grijpen. De Commissie kan slechts ingrijpen als het een kwestie betreft met betrekking 
tot Europese wetgeving. Wat betreft de mogelijke toepassing van het Handvest van de 
Grondrechten van de Europese Unie, zijn op grond van artikel 51, lid 1, de bepalingen van dit 
Handvest uitsluitend tot de lidstaten gericht 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. Hoe betreurenswaardig de beschreven situatie ook moge 
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zijn, het gaat hier om historische gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld voor de 
toetreding van Slovenië (en Kroatië) en die geen betrekking hebben op EU-wetgeving. De 
aantijgingen dat er in Slovenië voortdurend rechten geschonden worden, lijken ongegrond en 
er wordt geen verband met EU-wetgeving aangetoond. In onderhavige geval is het de taak van 
de betrokken lidstaat om ervoor te zorgen dat zijn verplichtingen inzake fundamentele rechten 
- zoals deze voortvloeien uit internationale overeenkomsten en uit zijn interne wetgeving -
nageleefd worden.
Met betrekking tot de toetreding van Kroatië moet opgemerkt worden dat er toezicht 
gehouden wordt op het eerbiedigen en beschermen van minderheden uit hoofde van de 
politieke criteria en als onderdeel van hoofdstuk 23 inzake de rechterlijke macht en de 
fundamentele rechten. Het wettelijk kader dat moet zorgen voor de algemene bescherming 
van minderheden en de voorwaardes voor de tenuitvoerlegging daarvan zijn in Kroatië 
aanwezig. De Kroatische regering heeft herhaaldelijk haar betrokkenheid ten aanzien van de 
rechten van minderheden geuit en bevestigd dat er voor hen een plaats is in de Kroatische 
maatschappij. De Kroatische grondwet voorziet in een gegarandeerde vertegenwoordiging 
van minderheden in het parlement, waar acht leden de verschillende minderheden (waaronder 
de Sloveense) vertegenwoordigen.
Er moet op gewezen worden dat Kroatië, in het kader van de toetredingsonderhandelingen, 
Richtlijn 2000/43/EG, die voorziet in de bescherming tegen discriminatie op grond van ras of 
etnische afkomst, in nationale wetgeving heeft omgezet. Personen die van mening zijn dat hun 
rechten krachtens deze richtlijn geschonden zijn door de Kroatische autoriteiten, kunnen hun 
klacht uit hoofde van Kroatische wetgeving of aan de bevoegde rechtbanken, of aan het 
bureau van de ombudsman voorleggen. Dit laatste is een onafhankelijke instantie voor gelijke 
rechten die belast is met het afhandelen van discriminatiezaken.

Conclusie
Op basis van de aangedragen gegevens kan de Commissie deze zaak niet verder voortzetten. 
Indiener kan zijn zaak aan de nationale autoriteiten, met inbegrip van de gerechtelijke 
instanties, voorleggen en hij kan - indien hij van mening is dat zijn fundamentele rechten 
geschonden zijn - een klacht indienen bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens van 
de Raad van Europa.


