
CM\1017829NL.doc PE528.123v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

31.1.2014

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1943/2012, ingediend door Aferdita Hasandocaj (Italiaanse 
nationaliteit), over de economische crisis in Italië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is een Europees burger die gedurende 14 jaar in Italië heeft gewoond.
In het verzoekschrift wordt de kwestie van sociale instabiliteit in Italië als gevolg van de 
economische crisis aan de orde gesteld. Er wordt vooral gewezen op het feit dat het bijna 
onmogelijk is om een vaste baan te vinden met een fatsoenlijk salaris.
Indienster is van mening dat de bezuinigingsmaatregelen die door de regering Monti zijn 
genomen de situatie aanzienlijk hebben verergerd en dat zij een brede economische recessie 
hebben veroorzaakt, die zelfs heeft geleid tot een tendens van zelfmoorden om financiële 
redenen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2014

Het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie verschaft de Commissie geen algemene bevoegdheden om op te treden. Zij 
kan dit alleen doen in vraagstukken waarop het Europese recht van toepassing is. Meer 
bepaald zijn de bepalingen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie die 
betrekking hebben op schendingen van grondrechten die door het Handvest worden 
beschermd, overeenkomstig artikel 51, lid 1, slechts tot de lidstaten gericht wanneer zij het 
recht van de Unie ten uitvoer brengen. 
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Indienster geeft uitsluitend algemene informatie over de beleidsmaatregelen die in Italië ten 
uitvoer worden gelegd zonder ogenschijnlijk verband met het recht van de Unie. In dergelijke 
gevallen, vallen de genoemde zaken onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten.

Conclusie

Hst is de taak van de lidstaten en van hun gerechtelijke autoriteiten om ervoor te zorgen dat de 
grondrechten effectief worden geëerbiedigd en beschermd in overeenstemming met hun 
nationale wetgeving en de internationale verplichtingen op het vlak van de mensenrechten. 
Indien indienster van mening is dat haar rechten of vrijheden zoals gewaarborgd door het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, zijn geschonden, kan zij, na de nationale 
beroepsmogelijkheden te hebben uitgeput, overwegen een klacht in te dienen bij het Europees 
Hof voor de rechten van de mens 


