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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1055/2012 af Stoyko Stoykov, makedonsk statsborger, om
påstået forskelsbehandling af det makedonske mindretal i Bulgarien

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i 2009 afsluttede en sag 
vedrørende den makedonske mindretalsgruppe Omo Ilinden-Pirin, som ikke kunne lade sig 
registrere officielt som et politisk parti i Bulgarien. Andrageren, som agter at indgive endnu 
en ansøgning, udtrykker bekymring over et lovforslag, der i øjeblikket behandles af 
Parlamentet, om en ændring af loven om politiske partier, der vil gøre det umuligt at registrere 
gruppen. Han anfører, at lovforslaget er fremsat af nationalistpartiet ATAKA med støtte fra et 
flertal i Parlamentet. Han hævder, at dette er et forsøg fra organisationens side på at forhindre, 
at det makedonske mindretal anerkendes og får mulighed for at manifestere sig. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. december 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

Forsamlings- og foreningsfriheden er nedfældet i artikel 12 i chartret om de grundlæggende 
rettigheder i EU. Det omfatter retten til at danne politiske sammenslutninger. Artikel 12, stk. 
2, indeholder en udtrykkelig henvisning til de politiske partiers rolle og betydning. 

I henhold til artikel 51, stk. 1, i chartret er bestemmelserne imidlertid kun rettet til 
medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten. Ud fra oplysningerne. som andrageren har 
fremsat, ser det ikke ud til, at den pågældende medlemsstat i denne sag har handlet som led i 
gennemførelsen af EU-retten. Med hensyn til retten til at deltage i valg og navnlig 
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ordningerne vedrørende registrering af politiske partier skal Kommissionen understrege, at 
den ikke har nogen generelle beføjelser til at gribe ind på dette område.

I denne sag er det derfor udelukkende den pågældende medlemsstats ansvar at sikre, at dens 
forpligtelser med hensyn til grundlæggende rettigheder - på grundlag af internationale aftaler 
og den indenlandske lovgivning - er overholdt. 

Kommissionen har ingen generelle beføjelser vedrørende mindretal og navnlig ikke 
definitionen af, hvad der udgør et nationalt mindretal, anerkendelse af mindretals status, deres 
selvbestemmelse og autonomi eller ordninger for anvendelse af regionale sprog eller 
mindretalssprog. Medlemsstaterne er ansvarlige for at træffe afgørelse om mindretal og 
sproganvendelsen på deres territorium. 

Endelig vil Kommissionen også gerne understrege, at gennemførelsen af kendelser fra Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol henhøres under Europarådets Ministerkomités 
ansvar. Kommissionen er ikke beføjet til at vurdere medlemsstaternes efterlevelse af sådanne 
kendelser.

Konklusion

På grundlag af andragerens oplysninger og i mangel af EU-kompetence i sagen er 
Kommissionen ikke i stand til at forfølge sagen yderligere. 

I denne sag er udelukkende den pågældende medlemsstats ansvar at sikre, at dens forpligtelser 
med hensyn til grundlæggende rettigheder - på grundlag af internationale aftaler og den 
indenlandske lovgivning - er overholdt.


