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Suġġett: Petizzjoni 1055/2012, imressqa minn Stoyko Stoykov, ta’ ċittadinanza 
Maċedona, dwar allegata diskriminazzjoni kontra l-minoranza Maċedona fil-
Bulgarija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li fl-2009 il-Qorti Ewropea tal-Jeddijiet tal-Bniedem għalqet kawża li 
kienet tikkonċerna l-grupp ta’ minoranza Omo Ilinden-Pirin li ma kienx jista’ jirreġistra 
uffiċjalment bħala partit politiku fil-Bulgarija. Il-petizzjonant, li għandu l-ħsieb li jressaq 
applikazzjoni oħra, jesprimi tħassib minħabba abbozz ta’ liġi li bħalissa jinsab quddiem il-
Parlament li jfittex li jimmodifika l-liġi li tirregola l-partiti politiċi, ħaġa li tagħmilha 
impossibbli li l-grupp jiġi rreġistrat. Huwa jindika li l-abbozz ta’ liġi tressaq mill-partit 
nazzjonalista ATAKA bl-appoġġ tal-maġġoranza tal-Parlament. Huwa jsostni li dan huwa 
tentattiv mill-Istabbiliment biex jiġu pprevenuti l-affermazzjoni u r-rikonoxximent tal-
minoranza Maċedona. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Diċembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Il-libertà ta’ għaqda u ta’ assoċjazzjoni hija stabbilita fl-Artikolu 12 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-UE. Dan jinkludi d-dritt ta’ assoċjazzjoni fi kwistjonijiet politiċi. L-
Artikolu 12(2) jagħmel referenza speċifika għall-importanza u r-rwol tal-partiti politiċi. 

Madankollu, skont l-Artikolu 51(1) tal-Karta, id-dispożizzjonijiet tagħha huma indirizzati lill-
Istati Membri waqt l-implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni biss. Abbażi tal-informazzjoni 
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pprovduta mill-petizzjonant, ma jidhirx li fil-kwistjoni msemmija, l-Istat Membru kkonċernat 
aġixxa fil-kors tal-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE. Fir-rigward tad-dritt ta’ parteċipazzjoni fl-
elezzjonijiet u l-arranġamenti relatati mar-reġistrazzjoni tal-partiti politiċi b’mod speċifiku, il-
Kummissjoni tixtieq tenfasizza li m’għandha l-ebda setgħa ġenerali biex tintervjeni f’dan il-
qasam.

F’dak il-każ huwa f’idejn l-Istati Membri biss li jiżguraw li l-obbligi tagħhom fir-rigward tad-
drittijiet fundamentali – kif jirriżulta mill-ftehimiet internazzjonali u mill-leġiżlazzjoni interna 
tagħhom - jiġu rrispettati. 

Il-Kummissjoni m’għandha l-ebda setgħat ġenerali fir-rigward tal-minoranzi, b’mod 
partikolari, fuq kwistjonijiet li jikkonċernaw it-tifsira ta’ x’inhi minoranza nazzjonali, ir-
rikonoxximent tal-istatus tal-minoranzi, l-awtodeterminazzjoni u l-awtonomija tagħhom jew 
ir-reġim li jirregola l-użu tal-lingwi reġjonali jew minoritarji. Huwa f’idejn l-Istati Membri li 
jieħdu deċiżjonijiet dwar il-minoranzi u l-użu tal-lingwa fit-territorji rispettivi tagħhom. 

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza wkoll li l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet 
tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem taqa’ taħt il-kompetenzi tal-Kumitat tal-Ministri 
tal-Kunsill tal-Ewropa. Mhuwiex f’idejn il-Kummissjoni li tivvaluta s-segwitu tal-Istati 
Membri ta’ tali sentenzi.

Konklużjoni

Abbażi tal-elementi pprovduti fil-petizzjoni, fin-nuqqas ta’ kompetenza tal-UE fil-kwistjoni, 
il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tkompli ssegwi dan il-każ. 

Fil-każ preżenti, hi r-responsabbiltà tal-Istat Membru kkonċernat li jiżgura li l-obbligi tiegħu 
fir-rigward tad-drittijiet fundamentali - kif jirriżultaw mill-ftehimiet internazzjonali u mil-
leġiżlazzjoni interna tagħhom - jiġu rrispettati.


