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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1055/2012, którą złożył Stojko Stojkow (Macedonia), w sprawie 
domniemanej dyskryminacji mniejszości macedońskiej w Bułgarii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że w 2009 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka zamknął 
sprawę dotyczącą grupy Omo Ilinden-Pirin, reprezentującej macedońską mniejszość 
narodową, która nie mogła zostać oficjalnie zarejestrowana jako partia polityczna w Bułgarii. 
Składający petycję, który pragnie złożyć nowy wniosek o rejestrację, obawia się, że bułgarski 
parlament rozważa obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych, zgodnie 
z którym rejestracja grupy stanie się niemożliwa. Składający petycję twierdzi, że projekt 
ustawy został przedstawiony przez partię nacjonalistyczną ATAKA i cieszy się poparciem 
większości parlamentarnej. Składający petycję jest zdania, że projekt stanowi próbę 
uniemożliwienia uznania mniejszości macedońskiej i potwierdzenia jej praw przez państwo. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 grudnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Wolność zrzeszania się i zgromadzeń zapisana jest w art. 12 Karty praw podstawowych UE.  
Obejmuje ona prawo do zrzeszania się w sprawach politycznych. Art. 12 ust. 2 zawiera 
szczególne odniesienie do wagi i roli partii politycznych. 

Jednak zgodnie z art. 51 ust. 1 Karty jej postanowienia mają zastosowanie do państw 
członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim wdrażają one prawo Unii. Z informacji 
dostarczonych przez składającego petycję nie wynika, że w przedmiotowej sprawie państwo 
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członkowskie, o którym mowa, podjęło działania w ramach wdrażania przepisów UE. W 
odniesieniu do prawa do uczestnictwa w wyborach i ustaleń w szczególności związanych z 
rejestracją partii politycznych Komisja pragnie podkreślić, iż nie ma ogólnych uprawnień do 
podejmowania działań w tym zakresie.

Tym samym w przedmiotowej sprawie tylko państwa członkowskie powinny zapewnić 
przestrzeganie zobowiązań w zakresie praw podstawowych, wynikających zarówno z umów 
międzynarodowych, jak i z ustawodawstwa krajowego. 

W odniesieniu do mniejszości Komisja nie ma ogólnych uprawnień, w szczególności w 
kwestii definicji mniejszości narodowej, uznawania statusu mniejszości, ich samostanowienia 
i autonomii, czy systemu regulującego używanie języków regionalnych lub 
mniejszościowych.  Do państw członkowskich należy podejmowanie decyzji odnośnie 
mniejszości i używania języka na ich odpowiednich terytoriach. 

Ponadto Komisja chciałaby podkreślić, że wdrażanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka wchodzi w zakres kompetencji Komitetu Ministrów Rady Europy. Ocena działań 
podejmowanych przez państwa członkowskie w związku z takimi postanowieniami nie należy 
do zadań Komisji. 

Wniosek

W oparciu o informacje podane w petycji i ze względu na brak kompetencji UE w tej sprawie, 
Komisja nie może dalej badać przedmiotowej sprawy. 

W tym przypadku zainteresowane państwo członkowskie powinno zadbać o przestrzeganie 
zobowiązań w zakresie praw podstawowych, wynikających zarówno z umów 
międzynarodowych, jak i ustawodawstwa krajowego.


