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Betreft: Verzoekschrift 1055/2012, ingediend door Stoyko Stoykov (Macedonische 
nationaliteit) over vermeende discriminatie van de Macedonische minderheid in 
Bulgarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant wijst erop dat het Europees Hof voor de rechten van de mens in 2009 een zaak 
heeft gesloten met betrekking tot de Macedonische minderheidsgroepering Omo Ilinden-Pirin, 
die zich niet officieel als politieke partij in Bulgarije kon inschrijven. Rekwestrant, die van 
plan is opnieuw een aanvraag in te dienen, uit zijn bezorgdheid over een wetsvoorstel dat 
momenteel bij het parlement ligt en de wetgeving waaronder politieke partijen vallen, beoogt 
te wijzigen. Hierdoor zou de groep onmogelijk kunnen worden ingeschreven. Hij wijst erop 
dat het wetsvoorstel met meerderheidssteun in het parlement door de nationalistische partij 
Ataka werd ingediend. Hij beweert dat dit een poging van de gevestigde orde is om de 
bevestiging en erkenning van de Macedonische minderheid te weerhouden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 december 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

"De vrijheid van vergadering en vereniging is verankerd in artikel 12 van het Handvest van de 
grondrechten van de EU. Ze omvat het recht van vereniging met betrekking tot politieke 
aangelegenheden. In artikel 12, lid 2, wordt specifiek verwezen naar het belang en de rol van 
politieke partijen.

Volgens artikel 51, lid 1, van het Handvest evenwel zijn de bepalingen van dit handvest 
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gericht tot de lidstaten, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen. Uit 
de door rekwestrant verstrekte informatie kan niet worden geconcludeerd dat de betrokken 
lidstaat in de genoemde kwestie handelde bij het uitvoeren van EU-recht. Wat betreft het recht 
om deel te nemen aan de verkiezingen en meer bepaald de regelingen inzake de registratie van 
politieke partijen, wenst de Commissie erop te wijzen dat zij geen algemene bevoegdheid 
heeft om op dit gebied op te treden.

In deze kwestie is het dus uitsluitend de taak van de lidstaten om te zorgen voor de 
eerbiediging van hun verplichtingen inzake grondrechten zoals deze voortvloeien uit 
internationale overeenkomsten en uit hun eigen interne wetgeving.

De Commissie heeft geen algemene bevoegdheid inzake minderheden, met name inzake 
aangelegenheden betreffende de definitie van een nationale minderheid, de erkenning van de 
status van minderheden, hun zelfbeschikking en autonomie of de regeling inzake het gebruik 
van regionale of minderheidstalen. Het zijn de lidstaten die zelf besluiten nemen over 
minderheden en het taalgebruik op hun respectieve grondgebied.

Tot slot wenst de Commissie ook te onderstrepen dat de uitvoering van arresten van het 
Europees Hof voor de rechten van de mens binnen de bevoegdheid van het Comité van 
Ministers van de Raad van Europa valt. Het is niet de taak van de Commissie om de naleving 
van deze arresten door de lidstaten te beoordelen."

Conclusie

Op basis van de elementen die in het verzoekschrift naar voren zijn gebracht en aangezien de 
EU geen bevoegdheid heeft in deze kwestie, heeft de Commissie geen mogelijkheden om 
deze zaak voort te zetten.

In dit geval is het de taak van de betrokken lidstaat om te zorgen voor de eerbiediging van zijn 
verplichtingen inzake grondrechten zoals deze voortvloeien uit internationale overeenkomsten 
en uit zijn eigen interne wetgeving.


