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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1943/2012, ktorú predkladá Aferdita Hasandocaj, talianska štátna 
občianka, o hospodárskej kríze v Taliansku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície je európska občianka, ktorá žije v Taliansku 14 rokov.

V petícii nastoľuje otázku sociálnej nestability v Taliansku v dôsledku hospodárskej krízy. 
Zdôrazňuje najmä skutočnosť, že je takmer nemožné nájsť si stále pracovné miesto 
s primeraným platom.

Predkladateľka petície sa domnieva, že úsporné opatrenia, ktoré prijala Montiho vláda, 
situáciu ešte zhoršili a spôsobili rozsiahlu hospodársku recesiu, ktorá viedla dokonca k vzniku 
trendu samovrážd z finančných dôvodov.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 24. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 31. januára 2014

Podľa Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie nemá Európska 
komisia všeobecnú právomoc zasiahnuť. Môže zasiahnuť iba v tom prípade, ak ide 
o záležitosť, ktorá súvisí s právom Európskej únie. Pokiaľ ide napríklad o prípady porušenia 
základných práv, ktoré chráni Charta základných práv Európskej únie, ustanovenia tejto 
charty sa podľa jej článku 51 ods. 1 vzťahujú na členské štáty len vtedy, keď vykonávajú 
právne predpisy Únie. 
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Predkladateľka petície uvádza len všeobecné prvky týkajúce sa politík vykonávaných 
talianskou vládou, pri ktorých sa nezdá, že súvisia s právnymi predpismi Únie. V takýchto 
prípadoch uvádzané záležitosti patria medzi zodpovednosti členských štátov.

Záver

Je vecou členských štátov vrátane ich súdnych orgánov, aby zabezpečili účinné dodržiavanie 
a ochranu základných práv v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi 
a medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv. Ak sa predkladateľka petície 
domnieva, že boli porušené jej práva a slobody zaručované Európskym dohovorom 
o ľudských právach, môže po vyčerpaní vnútroštátnych opravných prostriedkov zvážiť 
predloženie veci Európskemu súdu pre ľudské práva.


