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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1234/2012, adresată de Friedhelm Münter, de cetățenie germană, 
însoțită de 2 semnături, privind presupuse încălcări ale dreptului UE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este de părere că guvernul german încalcă drepturile omului și legislația UE și 
cere plata unor despăgubiri pentru copiii pe care autoritățile germane i-au încredințat spre 
îngrijire unor adăposturi religioase sau de stat, susținând că numeroși copii aflați în astfel de 
plasamente, printre care și el, au suferit acolo abuzuri grave. Deși guvernul german a înființat 
o comisie pentru investigarea acuzațiilor de abuz, el nu poate fi tras la răspundere din motive 
juridice. De asemenea, autoritățile germane precizează că aceste cauze sunt prescrise. 
Petiționarul este de părere că guvernul german încalcă acordurile internaționale, drepturile 
omului și legislația UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 septembrie 2013

Petiționarul a prezentat cazul său mai multor instanțe, inclusiv Comisiei sub formă de 
plângere. Comisia a răspuns petiționarului la 8.4.2013.
Chestiunea de contencios în cauză are un caracter strict național și nu cade sub incidența 
legislației Uniunii Europene. 
În tratatele care stau la baza Uniunii Europene, Comisia Europeană nu se bucură de drepturi 
generale pentru a interveni în afacerile statelor membre în domeniul drepturilor fundamentale. 
Aceasta nu poate interveni decât în chestiuni ce țin de dreptul Uniunii Europene. 
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Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene nu se aplică pentru orice situație de 
presupusă încălcare a drepturilor fundamentale. Potrivit articolului 51 alineatul (1) din cartă, 
ea se aplică statelor membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare legislația Uniunii 
Europene. Mai mult decât atât, în articolul 6 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană se menționează că „dispozițiile cuprinse în cartă nu extind în niciun fel 
competențele Uniunii astfel cum sunt definite în tratate”.

Pe baza informațiilor furnizate în petiție, se pare că situația la care face referire petiționarul nu 
are legătură cu punerea în aplicare a legislației Uniunii Europene.

În lipsa oricărei legături cu legislația UE, cazul de față nu poate fi analizat de Comisie în 
contextul respectării cartei. În astfel de cazuri, statele membre și autoritățile lor judiciare 
trebuie să se asigure că drepturile fundamentale sunt respectate și protejate în mod efectiv, în 
conformitate cu legislația națională și obligațiile internaționale în domeniul drepturilor 
omului. 
În plus, oricine consideră că i-au fost încălcate propriile drepturi sau libertăți garantate de 
Convenția europeană a drepturilor omului poate înainta o plângere la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului (Consiliul Europei, 67075 Strasbourg Cedex, Franța), după epuizarea 
tuturor căilor de atac interne.
Pe baza elementelor furnizate în petiționar, Comisia nu poate urmări acest caz.


