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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1055/2012 dėl tariamo makedoniečių mažumos Bulgarijoje 
diskriminavimo, kurią pateikė Makedonijos pilietis Stoyko Stoykov

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad 2009 m. Europos žmogaus teisių teismas baigė nagrinėti bylą, 
susijusią su makedoniečių mažumai atstovaujančia Omo Ilinden-Pirino grupe, kuri negalėjo 
oficialiai užsiregistruoti kaip Bulgarijos politinė partija. Peticijos pateikėjas, ketinantis teikti 
dar vieną paraišką, reiškia rūpestį dėl dabar parlamentui svarstyti pateikto įstatymo projekto, 
kuriuo siekiama iš dalies pakeisti įstatymą dėl politinių partijų veiklos reglamentavimo, kurį 
priėmus grupei būtų neįmanoma užsiregistruoti. Jis nurodo, kad įstatymo projektą pateikė 
parlamento narių daugumos remiama nacionalistinė partija ATAKA. Peticijos pateikėjas 
tvirtina, kad tai yra valdžios bandymas užkirsti kelią makedoniečių mažumos pripažinimui. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gruodžio 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Susirinkimų ir asociacijų laisvė įtvirtinta ES pagrindinių teisių chartijos 12 straipsnyje. Ji 
apima teisę burtis į asociacijas politikos klausimais. 12 straipsnio 2 dalyje konkrečiai 
paminėta politinių partijų svarba ir vaidmuo. 

Tačiau pagal šios Chartijos 51 straipsnio 1 dalį jos nuostatos taikomos valstybėms narėms tik 
tada, kai šios įgyvendina Sąjungos teisę. Remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija, 
neatrodo, kad minėtu atveju atitinkama valstybė narė veikė įgyvendindama ES teisę. Kalbant 
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apie teisę dalyvauti rinkimuose ir konkrečiai apie tvarką, susijusią su politinių partijų 
registravimu, Komisija nori pabrėžti, kad neturi bendrų įgaliojimų kištis į šią sritį.

Taigi sprendžiant šį klausimą tik pačios valstybės narės gali užtikrinti, kad būtų vykdomi jų 
įsipareigojimai, susiję su pagrindinėmis teisėmis, kurie buvo prisiimti pagal tarptautinius 
susitarimus ir pagal jų vidaus teisės aktus. 

Komisija neturi bendrų įgaliojimų dėl mažumų, visų pirma klausimais, susijusiais su tautinės 
mažumos sąvokos apibrėžimu, mažumų statuso pripažinimu, jų apsisprendimu ir autonomija 
arba regiono ar mažumos kalbų vartojimo tvarka. Valstybės narės pačios priima sprendimus 
dėl mažumų ir kalbos vartojimo savo atitinkamoje teritorijoje. 

Galiausiai Komisija dar norėtų pabrėžti, kad Europos žmogaus teisių teismo sprendimų 
vykdymas priklauso Europos Tarybos ministrų komiteto kompetencijai. Ne Komisija turi 
vertinti, kaip valstybės narės vykdo minėtus teismo sprendimus.

Išvada

Komisija, atsižvelgdama į peticijoje pateiktą informaciją ir į tai, kad ES neturi kompetencijos 
spręsti šį klausimą, negali toliau nagrinėti šio atvejo. 

Šiuo atveju tik atitinkama valstybė narė turi užtikrinti, kad būtų laikomasi jos įsipareigojimų, 
susijusių su pagrindinėmis teisėmis, nustatytų tarptautiniuose susitarimuose ir jos vidaus 
teisės aktuose.“


