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Temats: Lūgumraksts Nr. 1055/2012, ko iesniedza Maķedonijas valstspiederīgais 
Stoyko Stoykov, par iespējamo Maķedonijas minoritātes diskrimināciju 
Bulgārijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 2009. gadā Eiropas Cilvēktiesību tiesa slēdza lietu par 
Maķedonijas minoritātes Omo Ilinden-Pirin grupu, kura nevarēja oficiāli reģistrēties kā 
politiskā partija Bulgārijā. Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir apņēmies sniegt turpmāku 
pieteikumu, izsaka bažas par likumprojektu, kuru šobrīd izskata parlaments, lūdzot grozīt 
politiskās partijas reglamentējošo likumu, kas padarītu par neiespējamu reģistrēt grupu. Viņš 
norāda, ka likumprojektu iesniedza nacionālistu partija ATAKA ar vairākuma atbalstu 
parlamentā. Viņš uzskata, ka tādā veidā valsts mēģina novērst Maķedonijas minoritātes 
atzīšanu un pieņemšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 7. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Pulcēšanās un biedrošanās brīvība ir noteikta ES Pamattiesību hartas 12. pantā. Tajā ietvertas 
tiesības biedroties politiskos jautājumos. Īpaša atsauce uz politisku partiju nozīmi un lomu 
dota 12. panta 2. punktā.

Tomēr saskaņā ar hartas 51. panta 1. punktu tās noteikumi tiek piemēroti dalībvalstīm tikai, 
kad tās īsteno Eiropas Savienības tiesību aktus. Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja 
sniegto informāciju, nešķiet, ka šajā jautājumā attiecīgā dalībvalsts ir rīkojusies, īstenojot ES 
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tiesību aktus. Attiecībā uz tiesībām piedalīties vēlēšanās un jo īpaši uz politisko partiju 
reģistrēšanas kārtību Komisija vēlas uzsvērt, ka tai nav vispārēju pilnvaru iejaukties šajā 
jomā.

Šajā gadījumā tikai dalībvalstu ziņā ir nodrošināt, lai tiktu ievērotas to saistības attiecībā uz 
pamattiesībām, kā tas izriet no starptautiskajiem nolīgumiem un valsts tiesību aktiem.

Komisijai nav vispārēju pilnvaru attiecībā uz mazākumtautībām, jo īpaši lietās, kas saistītas ar 
mazākumtautības definēšanu, mazākumtautību statusa atzīšanu, to pašnoteikšanos un 
autonomiju vai kārtību, ar kuru nosaka reģionālu vai mazākumtautību valodu lietošanu. 
Dalībvalstu kompetencē ir pieņemt lēmumus par mazākumtautībām un valodas lietošanu to 
attiecīgajās teritorijās.

Visbeidzot, Komisija vēlētos arī uzsvērt, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu īstenošana 
ir Eiropas Padomes Ministru komitejas kompetence. Tāpēc Komisijai nav jāvērtē, kā 
dalībvalstis pilda šādus spriedumus.

Secinājums

Pamatojoties uz lūgumrakstā norādītajiem elementiem un nepastāvot ES kompetencei šajā 
jomā, Komisija nevar turpmāk izskatīt šo lietu.

Tādēļ šajā gadījumā nodrošināt, lai attiecīgā dalībvalsts pildītu starptautiskajos nolīgumos un 
valsts tiesību aktos noteiktos pienākumus attiecībā uz pamattiesību ievērošanu, ir attiecīgās 
dalībvalsts pienākums.


