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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0954/2008, внесена от Marie Cole, с германско гражданство, 
относно твърдения за нарушаване на правата на човека и дискриминация 
срещу нея самата и семейството й

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията посочва, че нейния съпруг, с африкански произход, е 
изправен пред екстрадиция и че германските органи поддържат мнението, че би било 
логично вносителката на петицията, която преди това е живяла заедно с него две 
години в Африка, да го придружи. Като резултат от това, дъщерята на нейния съпруг от 
предишен брак, която вече е загубила майка си поради раково заболяване, сега може да 
изгуби и баща си. Вносителката на петицията вече не може да си позволи адвокат, а не 
й се полага безплатна правна помощ, тъй като според органите нейното обжалване 
няма шанс да бъде успешно. Тя твърди, че по този начин Германският конституционен 
съд постановява, че не е необходимо Германия да спазва конвенциите за правата на 
човека или решенията на Съда на Европейските общности. Съответно, тя търси 
помощта на Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

„Вносителката на петицията, с германско гражданство и пребиваваща в Германия, се 
жалва, че нейният съпруг, с африкански произход, е изправен пред екстрадиция. 



PE428.030 2/2 CM\789376BG.doc

BG

Вносителката на петицията търси помощта от Европейския парламент, тъй като тя вече 
не може да си позволи адвокат.

Съгласно Договора за създаване на Европейската общност и Договора за Европейския
съюз Европейската комисия не притежава общи правомощия да се намесва в 
индивидуални случаи на нарушение на основните права. Тя може да се намесва
единствено ако е замесен въпрос от правото на Европейската общност. Следователно 
Комисията не може да разгледа предполагаемото нарушение на основните права, което 
няма никаква връзка с правото на Общността.
В петицията не е възможно да се установи, въз основа на предоставената информация, 
каквато и да е връзка между предполагаемото нарушение на основните права и правото 
на Общността. Поради тази причина за Комисията не е възможно да проследи този 
въпрос.
Ако едно лице счита, че неговите или нейните права са нарушени във въпросния 
случай, той/тя следва да потърси обезщетение на национално равнище чрез 
компетентните органи, включително и съдилищата.

В заключение, всеки, който счита, че което и да е от неговите или нейните основни 
права е нарушено, може да подаде жалба в Европейския съд по правата на човека към 
Съвета на Европа. Съдът може да разгледа случая единствено след като са били 
изчерпани всички национални мерки.“


