
CM\789376EL.doc PE428.030

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

1.9.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0954/2008, της Marie Cole, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διάκριση σε βάρος της 
ίδιας και της οικογένειάς της

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι ο αφρικανός σύζυγός της αντιμετωπίζει κίνδυνο απέλασης και 
ότι οι γερμανικές αρχές είναι της άποψης ότι θα ήταν λογικό η αναφέρουσα, η οποία ζούσε 
προηγουμένως για δύο έτη μαζί του στην Αφρική, να τον συνοδεύσει. Ως αποτέλεσμα, η 
κόρη του συζύγου της από προηγούμενο γάμο, που έχει ήδη χάσει τη μητέρα της από καρκίνο, 
τώρα κινδυνεύει να χάσει και τον πατέρα της. Η αναφέρουσα δεν έχει πλέον την οικονομική 
δυνατότητα να προσλάβει δικηγόρο και δεν δικαιούται δωρεάν νομική αρωγή, επειδή, 
σύμφωνα με τις αρχές, η προσφυγή της δεν έχει πιθανότητα να γίνει δεκτή. Υποστηρίζει ότι 
το γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο έχει συνεπώς αποφανθεί ότι η Γερμανία δεν 
χρειάζεται να συμμορφώνεται προς τις συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή με τις 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ζητεί, κατά συνέπεια, τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Νοεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφέρουσα, γερμανίδα υπήκοος που διαμένει στη Γερμανία, διαμαρτύρεται για το 
γεγονός ότι ο αφρικανός σύζυγός της αντιμετωπίζει κίνδυνο απέλασης. Η αναφέρουσα ζητεί 
τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς δεν έχει πλέον την οικονομική δυνατότητα 
να προσλάβει δικηγόρο.



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

EL

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει γενικές αρμοδιότητες να 
παρεμβαίνει σε μεμονωμένες υποθέσεις παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μπορεί να 
το κάνει μόνον εάν τίθεται ζήτημα σχετικό με το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο. Κατά συνέπεια, 
η Επιτροπή δεν μπορεί να εξετάσει ισχυρισμούς για παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων 
που δεν έχουν καμία σύνδεση με το κοινοτικό δίκαιο. 

Στην υπό εξέταση αναφορά δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί, βάσει των παρασχεθεισών 
πληροφοριών, οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της ισχυριζόμενης παραβίασης θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και του κοινοτικού δικαίου. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή δεν μπορεί να 
δώσει συνέχεια στο εν λόγω θέμα. 

Εάν η αναφέρουσα πιστεύει ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση παραβιάστηκαν τα δικαιώματά 
της, θα πρέπει να προσφύγει σε εθνικό επίπεδο στις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων 
των δικαστηρίων. 
Τέλος, όποιος θεωρεί ότι έχει παραβιαστεί οποιοδήποτε από τα θεμελιώδη δικαιώματά του, 
δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. Ωστόσο, το Δικαστήριο μπορεί να χειριστεί μια υπόθεση μόνον 
αφού εξαντληθούν όλα τα εγχώρια ένδικα μέσα.


