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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0954/2008 af Marie Cole, tysk statsborger, om påståede 
overtrædelser af menneskerettighederne og forskelsbehandling af hende og hendes 
familie

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at hendes afrikanske ægtefælle står over for udvisning, og at de tyske 
myndigheder mener, at det ville være hensigtsmæssigt for andrageren, som tidligere har levet 
sammen med ham i Afrika i to år, at følge med ham. Som følge af dette står ægtefællens 
datter fra et tidligere ægteskab, som allerede har mistet sin mor, der døde af kræft, nu over for 
også at miste sin far. Andrageren har ikke længere råd til at betale en advokat og er ikke 
berettiget til fri proces, fordi hun ifølge myndighederne ikke har nogen chance for at vinde 
appelsagen. Hun hævder, at den tyske forfatningsdomstol dermed har fastslået, at Tyskland 
ikke behøver overholde menneskerettighedskonventionerne eller afgørelser fra EF-
Domstolen. Hun anmoder derfor om Europa-Parlamentets hjælp.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. november 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Andrageren, der er tysk statsborger og bosiddende i Tyskland, klager over, at hendes 
afrikanske ægtefælle står over for udvisning. Andrageren beder Europa-Parlamentet om 
hjælp, da hun ikke længere har råd til en advokat.

I henhold til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den 
Europæiske Union har Kommissionen ingen generelle beføjelser til at gribe ind i enkeltsager, 



PE428.030v01-00 2/2 CM\789376DA.doc

DA

hvor de grundlæggende rettigheder overtrædes. Den kan kun gribe ind, såfremt det drejer sig 
om et EU-retligt anliggende. Kommissionen kan derfor ikke undersøge påståede 
overtrædelser af grundlæggende rettigheder, som ikke er forbundet med fællesskabsretten.
Det var på baggrund af de fremlagte oplysninger ikke muligt at fastslå, om der var en 
forbindelse mellem de påståede overtrædelser af grundlæggende rettigheder  og 
fællesskabsretten i forbindelse med dette andragende. Det er derfor ikke muligt for 
Kommissionen at følge op på denne sag.
Hvis en person mener, at hans eller hendes rettigheder er blevet krænket i den pågældende 
sag, bør han/hun søge oprejsning på nationalt plan gennem de kompetente myndigheder, 
herunder domstolene.

Endelig kan enhver, der mener, at en eller flere af hans eller hendes grundlæggende 
rettigheder er blevet krænket, indgive en klage til Europarådets Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol. Domstolen kan først behandle en sag, når alle de nationale 
retsmidler er udtømt."


