
CM\932024BG.doc PE508.136v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1055/2012, внесена от Стойко Стойков, с македонско гражданство, 
относно предполагаема дискриминация срещу македонското малцинство в 
България

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че през 2009 г. Европейският съд по правата на 
човека е приключил дело относно македонската малцинствена група ОМО „Илинден“-
Пирин, която не е могла да се регистрира официално като политическа партия в 
България. Вносителят на петицията, който възнамерява да подаде ново заявление, 
изразява загриженост относно законопроект, който в момента бива разглеждан от 
българския парламент, за изменение на закона, регламентиращ политическите партии, 
което би довело до невъзможност за регистриране на групата. Той посочва, че 
законопроектът е бил внесен от националистическата партия Атака с подкрепата на 
мнозинството от българския парламент. Той твърди, че това е опит от страна на 
държавата за предотвратяване на утвърждаването и признаването на македонското 
малцинство. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 декември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Свободата на събиране и сдружаване е заложена в член 12 от Хартата на основните 
права на ЕС. Тя обхваща свободата на сдружаване по политически въпроси. Член 12, 
параграф 2 се позовава конкретно на значението и ролята на политическите партии. 
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Независимо от това, съгласно член 51, параграф 1 от нея, клаузите на хартата се 
отнасят до държавите членки, с а м о  когато те прилагат правото на Съюза. 
Информацията, предоставена от вносителя на петицията, не дава основание да се счита, 
че в случая въпросната държава членка е действала в рамките на прилагането на 
правото на ЕС. Що се отнася до правото на участие в избори и договореностите, 
свързани по-конкретно с регистрацията на политически партии, Комисията желае да 
подчертае, че няма общи правомощия да се намесва в тази област.

Във връзка с това, единствено държавите членки имат задължението да осигуряват 
спазването на своите ангажименти по отношение на основните права, произтичащи от 
международните споразумения и от тяхното национално законодателство. 

Комисията няма общи правомощия по отношение по-конкретно на малцинствата по 
въпроси, свързани с определянето на това какво е национално малцинство, 
признаването на статута на малцинство, самоопределянето и автономността на 
малцинствата или режима, уреждащ използването на регионалните или малцинствените 
езици. Държавите членки са тези, които трябва да вземат решенията относно 
малцинствата и използването на езиците в съответните им територии. 

Най-накрая, Комисията би искала да подчертае, че прилагането на решенията на 
Европейския съд по правата на човека попада в сферата на компетентност на Комитета 
на министрите на Съвета на Европа. Комисията не е тази, която трябва да оценява 
последващите действия на държавите членки след подобни решения.

Заключение

Въз основа на информацията, предоставена в петицията, и тъй като ЕС не разполага с 
правомощия в тази област, Комисията не е в позиция да разглежда случая по-нататък. 

В настоящия случай съответната държава членка е тази, която трябва да гарантира, че 
са спазени задълженията й по отношение на основните права, произтичащи съгласно 
международните споразумения и вътрешното й законодателство.


