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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1055/2012, adresată de Stoyko Stoykov, de cetățenie macedoneană, 
privind presupusa discriminare a minorității macedonene în Bulgaria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul relatează că, în 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a închis cauza 
referitoare la grupul Omo Ilinden-Pirin, reprezentant al minorității macedonene, care nu a 
putut să se înregistreze în mod oficial ca partid politic în Bulgaria. Petiționarul, care 
intenționează să depună o nouă cerere de înregistrare, își exprimă îngrijorarea față de faptul că 
parlamentul bulgar examinează în prezent un proiect de lege care vizează modificarea Legii 
privind partidele politice și care ar face imposibilă înregistrarea grupului. Petiționarul 
relatează că proiectul de lege a fost prezentat de partidul naționalist ATAKA și se bucură de 
susținerea majorității parlamentare. Petiționarul consideră astfel că proiectul reprezintă o 
încercare a statului de a împiedica afirmarea și recunoașterea minorității macedonene. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 decembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Libertatea de întrunire și de asociere este consacrată la articolul 12 din Carta drepturilor 
fundamentale a UE. Ea include dreptul de asociere în domeniul politic. Articolul 12 alineatul 
(2) face o trimitere specială la importanța și rolul partidelor politice. 

Cu toate acestea, conform dispozițiilor articolului 51 alineatul (1) din cartă, prevederile 
acesteia se adresează statelor membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul 
Uniunii. Din informațiile furnizate de petiționar, nu reiese faptul că, în ceea ce privește 
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situația reclamată, statul membru în cauză ar fi acționat în sensul punerii în aplicare a 
dreptului Uniunii. În ceea ce privește dreptul de a participa la alegeri și, în mod specific, 
măsurile privind înregistrarea partidelor politice, Comisia dorește să sublinieze faptul că nu 
are nicio competență generală de a interveni în această chestiune.

În această privință, revine exclusiv statelor membre sarcina de a se asigura că sunt respectate 
obligațiile privind drepturile fundamentale, astfel cum rezultă din acordurile internaționale și 
din legislația lor internă. 

Comisia nu are nicio competență generală în ceea ce privește minoritățile, în special în 
domenii privind definirea conceptului de minoritate națională, recunoașterea statutului 
minorităților, autodeterminarea și autonomia lor sau regimul care guvernează utilizarea 
limbilor regionale sau minoritare. Este la latitudinea statelor membre să ia decizii cu privire la 
minorități și la utilizarea unei limbi pe teritoriile lor. 

În cele din urmă, Comisia ar dori, de asemenea, să sublinieze faptul că punerea în aplicare a 
hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului este de competența Comitetului Miniștrilor 
al Consiliului Europei. Comisia nu este în măsură să evalueze cursul dat acestor hotărâri de 
către statele membre.

Concluzie

Pe baza aspectelor furnizate în petiție și întrucât UE nu are competență în această situație, 
Comisia nu este în măsură să desfășoare o anchetă ulterioară în acest caz. 

În cazul de față, statelor membre le revine sarcina de a se asigura că își respectă obligațiile 
privind drepturile fundamentale care decurg din acordurile internaționale și din legislația 
internă.


