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Tárgy: Stoyko Stoykov makedón állampolgár által benyújtott 1055/2012. számú 
petíció a Bulgáriában élő makedón kisebbséggel szembeni állítólagos 
megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága 2009-ben az Omo 
Ilinden-Pirin makedón kisebbségről – amely képtelen volt hivatalosan politikai pártként 
bejegyeztetni magát Bulgáriában – szóló ügyet lezárta. A petíció benyújtója, aki újabb 
kérelmet kíván benyújtani, egy olyan törvénytervezet kapcsán ad hangot aggodalmának, 
amelyet jelenleg a parlament tárgyal, és a politikai pártokra irányadó jogot kívánja 
módosítani, ami ellehetetlenítené a csoport politikai pártként való bejegyzését. A petíció 
benyújtója kifejti, hogy a törvénytervezetet a parlament többségének támogatásával a 
nacionalista ATAKA párt terjesztette elő. A petíció benyújtója úgy véli, hogy mindez a 
hatóságok arra tett kísérlete, hogy megakadályozzák a makedón kisebbség elismerését és 
megerősítését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

Az egyesülés és a gyülekezés szabadságáról az EU Alapjogi Chartájának 11. cikke 
rendelkezik, és magában foglalja a politikai jellegű gyülekezés szabadságát is. A 12. cikk (2) 
bekezdése külön utal a politikai pártok szerepének jelentőségére. 
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Az Európai Unió Alapjogi Chartája 51. cikkének (1) bekezdése szerint azonban a Charta 
rendelkezései csak az uniós jog végrehajtása során kötik a tagállamokat. A petíció benyújtója 
által közölt információk alapján úgy tűnik, hogy az érintett tagállam nem az uniós jog 
végrehajtása során járt el az említett ügyben. A választásokon való részvételt és konkrétan a 
politikai pártok bejegyzésére vonatkozó feltételeket illetően a Bizottság rámutat, hogy e téren 
nem rendelkezik hatáskörrel a beavatkozásra.

Ebben az esetben tehát kizárólag a tagállam feladata annak biztosítása, hogy az alapvető 
jogokkal kapcsolatos kötelezettségeinek – amelyek a nemzetközi megállapodásokból és saját 
belső jogszabályaiból fakadnak – eleget tegyen. 

A Bizottság nem rendelkezik általános hatáskörrel a kisebbségeket illetően, különös 
tekintettel a nemzeti kisebbség meghatározására, a kisebbségek státuszának, 
önrendelkezésének és autonómiájának, illetve a regionális vagy kisebbségi nyelvek 
használatára vonatkozó szabályok elismerésére. A tagállamok hatáskörébe tartozik a 
kisebbségekre és a területükön használatos nyelvekre vonatkozó döntések meghozatala. 

A Bizottság végezetül arra is fel kívánja hívni a figyelmet, hogy az Emberi Jogok Európai 
Bírósága által hozott határozatok végrehajtásának nyomon követése az Európa Tanács 
minisztertanácsának feladatkörébe tartozik. Nem a Bizottság feladata, hogy értékelje e 
határozatok tagállamok általi végrehajtását.

Összegzés

A panaszban megadott információk alapján, illetve tekintettel arra, hogy az Uniónak nincs az 
ügyben hatásköre, a Bizottságnak nem áll módjában tovább vizsgálni az ügyet. 

Ebben az esetben kizárólag az érintett tagállam feladata annak biztosítása, hogy az alapvető 
jogokkal kapcsolatban felmerülő kötelezettségeinek – amelyek a nemzetközi 
megállapodásokból és nemzeti jogszabályaiból fakadnak – megfeleljen.


