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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0031/2012, adresată de Alojz Kovacic, de cetățenie slovenă, privind 
persecuțiile aplicate locuitorilor din Stricova de către organele de poliție slovene 
în perioada 1946-1947 și situația minorității slovene din Croația

1. Rezumatul petiției

Petiționarul subliniază persecutarea locuitorilor din regiunea Strigova după cel de Al Doilea 
Război Mondial. De asemenea, el protestează împotriva discriminării aplicate împotriva 
minorității slovene din Republica Croația.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 aprilie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 septembrie 2012

În temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană și al Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisia Europeană nu are competențe generale de a interveni. Ea poate să facă 
acest lucru numai dacă este vorba despre un aspect referitor la legislația Uniunii Europene. În 
ceea ce privește posibila aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 
conform articolului 51, alineatul (1), dispozițiile cartei se adresează statelor membre numai în 
situațiile în care pun în aplicare dreptul Uniunii.
Pe baza informațiilor primite, nu reiese că subiectul în cauză privește punerea în aplicare a 
dreptului Uniunii. Situația descrisă, oricât de regretabilă ar fi, face referire la fapte istorice 
care au avut loc înainte de aderarea Sloveniei (și a Croației) și care nu pot fi asociate cu 
dreptul Uniunii. Acuzațiile privind încălcarea continuă a drepturilor în Slovenia nu sunt 
dovedite și nu se indică nicio legătură cu dreptul Uniunii. Astfel, în cazul de față, îi revine 
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statului membru în cauză sarcina de a asigura respectarea obligațiilor sale privind drepturile 
fundamentale – astfel cum reiese din acordurile internaționale și din legislația internă.

În ceea ce privește aderarea Croației, ar trebui menționat faptul că respectarea și protecția 
minorităților sunt monitorizate în conformitate cu criteriile politice și ca parte a capitolului 23 
privind sistemul judiciar și drepturile fundamentale. Cadrul juridic care prevede protecția 
generală a minorităților și condițiile de implementare a acestuia sunt aplicate în Croația.
Guvernul croat și-a exprimat angajamentul față de drepturile minorităților, reafirmând locul 
acestora în societatea croată. Constituția Croației prevede garantarea reprezentării 
minorităților în parlament, unde opt membri reprezintă diferitele minorități (inclusiv 
minoritatea slovenă).

Ar trebui subliniat faptul că, în cadrul negocierilor de aderare, Croația a transpus în legislația 
sa națională Directiva 2000/43/CE care prevede protecția împotriva discriminării pe criterii de 
rasă sau origine etnică. Persoanele care consideră că drepturile lor au fost încălcate, în 
conformitate cu directiva respectivă, de către autoritățile croate se pot adresa, în temeiul 
legislației naționale croate, fie instanțelor competente, fie Biroului Ombudsmanului, care este 
un organism independent de promovare a egalității însărcinat cu soluționarea problemelor 
legate de discriminare.
Concluzii:

Pe baza elementelor furnizate, Comisia nu mai poate urmări în continuare acest caz. 
Petiționarul își poate aduce cazul în fața autorităților naționale, inclusiv a celor judiciare și, 
dacă consideră că i-a fost încălcat unul dintre drepturile sale fundamentale, acesta poate 
depune o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.


