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Om: Andragende 1943/2012 af Aferdita Hasandocaj, italiensk statsborger, om den 
økonomiske krise i Italien

1. Sammendrag

Andrageren er EU-borger og har boet i Italien i 14 år.

Andragendet vedrører den sociale ustabilitet i Italien som følge af den økonomiske krise. 
Andrageren fremhæver især, at det nærmest er umuligt at finde et fast job med en anstændig 
løn.

Andrageren mener, at de spareforanstaltninger, der er truffet af Montis regering, har forværret 
situationen og har medført en vidtrækkende økonomisk tilbagegang, som tilmed har ført til 
selvmord af økonomiske årsager.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. januar 2014

"Traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde giver ikke Kommissionen nogen generelle beføjelser til at gribe ind. 
Kommissionen kan kun gribe ind, hvis spørgsmålet henhører under EU-retten. Med hensyn til 
overtrædelser af de grundlæggende rettigheder, der er beskyttet af Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, er bestemmelserne i chartret, jf. dets artikel 51, stk. 1, 
kun rettet til medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten. 
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Andrageren nævner kun generelle forhold vedrørende de politiske foranstaltninger, der er 
gennemført i Italien, og disse forhold synes ikke at have nogen forbindelse med EU-retten. I 
sådanne tilfælde henhører de omtalte spørgsmål under medlemsstaternes ansvarsområde.

Konklusion

Det påhviler medlemsstaterne, herunder deres retlige myndigheder, at sikre, at de 
grundlæggende rettigheder rent faktisk respekteres og beskyttes i overensstemmelse med 
deres nationale lovgivning og internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet. Hvis 
andrageren mener, at hendes rettigheder eller friheder som garanteret ved den europæiske 
menneskerettighedskonvention er blevet krænket, efter at de nationale retsmidler er udtømt, 
kan hun overveje at indbringe sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol."


