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Θέμα: Αναφορά 1943/2012, της Aferdita Hasandocaj, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την οικονομική κρίση στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα είναι ευρωπαία πολίτης που κατοικεί στην Ιταλία εδώ και 14 έτη.

Η αναφορά θέτει το ζήτημα της κοινωνικής αστάθειας στην Ιταλία λόγω της οικονομικής 
κρίσης.  Επισημαίνει ειδικότερα ότι είναι σχεδόν αδύνατο να βρει κάποιος μια σταθερή θέση 
εργασίας με αξιοπρεπή μισθό.

Η αναφέρουσα θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας που εγκρίθηκαν από την κυβέρνηση Monti 
επιδείνωσαν πολύ την κατάσταση και ότι προκάλεσαν εκτεταμένη οικονομική ύφεση, η οποία 
δημιούργησε τάση για αυτοκτονίες οφειλόμενες σε οικονομικούς λόγους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε διαθέτει γενική αρμοδιότητα παρέμβασης. 
Δύναται να παρέμβει μόνον εφόσον προκύπτει ζήτημα που άπτεται του δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, όσον αφορά τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
που προστατεύονται βάσει του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι διατάξεις του Χάρτη, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1, απευθύνονται στα 
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κράτη μέλη, μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. 

Η αναφέρουσα παρέχει μόνο γενικά στοιχεία σχετικά με πολιτικές που ασκούνται στην Ιταλία 
και οι οποίες δεν φαίνεται να έχουν οποιαδήποτε σχέση με το ενωσιακό δίκαιο. Στις 
περιπτώσεις αυτές, τα ζητήματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Συμπέρασμα

Εναπόκειται στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών τους, να 
διασφαλίσουν ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι πράγματι σεβαστά και προστατεύονται 
σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Εάν η αναφέρουσα θεωρεί ότι τα δικαιώματα ή οι ελευθερίες της που 
κατοχυρώνονται στη Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουν παραβιαστεί, 
αφού εξαντλήσει τα εθνικά ένδικα μέσα, μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο προσφυγής στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.


