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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1943/2012, внесена от Афердита Азандокай, с италианско
гражданство, относно икономическата криза в Италия

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е европейски гражданин, живеещ в Италия от 14 години.

Петицията повдига въпроса за социалната нестабилност в Италия, дължаща се на 
икономическата криза. По-специално тя подчертава, че е почти невъзможно да се 
намери стабилна работа с достойно заплащане.

Вносителката на петицията счита, че строгите мерки, предприети от правителството на 
Монти, значително са влошили положението и са предизвикали широкообхватна 
икономическа рецесия, която е довела дори до тенденция за самоубийства поради 
финансови причини.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24.07.13 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията получен на 31.01.14 г.

Съгласно Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на 
Европейския съюз, Европейската комисия не разполага с общи правомощия да се 
намесва. Тя може да се намесва единствено тогава, когато става дума за правото на 
Европейския съюз. По-конкретно, що се отнася до нарушенията на основните права, 
залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, разпоредбите на Хартата 
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съгласно член 51, параграф 1 от нея са насочени към държавите членки единствено, 
когато те прилагат правото на Съюза. 

Вносителят на петицията предоставя единствено наблюдения от общ характер относно 
политиките, водени от Италия, които нямат явна връзка със законодателството на 
Съюза. В подобни случаи, съответните въпроси попадат в сферата на отговорност на 
държавите членки.

Заключение

Държавите членки, включително на техните съдебни органи, са тези, които носят 
отговорност да гарантират ефективното зачитане и защита на основните права в 
съответствие с националното законодателство и с поетите международни задължения 
по отношение на правата на човека. Ако вносителят счита, че неговите права или 
свободи, гарантирани от Европейската конвенция за правата на човека, са нарушени, 
след изчерпване на средствата за защита на национално равнище, тя следва да обмисли 
възможността за подаване на иск до Европейския съд по правата на човека.


