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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0954/2008 dėl tariamo žmogaus teisių pažeidimo ir diskriminacijos 
prieš peticijos pateikėją ir jos šeimą, kurią pateikė Vokietijos pilietė Marie Cole

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja teigia, kad vyksta jos afrikiečio vyro ekstradicija ir kad Vokietijos valdžios 
institucijos laikosi nuomonės, jog būtų protinga, jei peticijos pateikėja, kuri anksčiau dvejus 
metus su juo gyveno Afrikoje, vyktų su juo. Dėl to jos vyro dukra iš ankstesnės santuokos, jau 
praradusi nuo vėžio mirusią motiną, dabar taip pat netenka ir tėvo. Peticijos pateikėja 
nebeišgali samdyti advokato ir neatitinka reikalavimų, kad gautų nemokamą teisinę pagalbą, 
nes, valdžios institucijų manymu, nėra galimybių jos apeliaciją patenkinti. Peticijos pateikėja 
teigia, jog Vokietijos konstitucinis teismas pripažino, kad Vokietija neturi laikytis žmogaus 
teisių konvencijų ar Europos Teisingumo Teismo sprendimų. Taigi ji prašo Europos 
Parlamento pagalbos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. lapkričio 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticijos pateikėja, Vokietijoje gyvenanti Vokietijos pilietė, skundžiasi, kad vyksta jos 
afrikiečio vyro ekstradicija. Peticijos pateikėja prašo Europos Parlamento pagalbos, nes 
nebeišgali pasisamdyti advokato.
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Pagal Europos bendrijos steigimo sutartį ir Europos Sąjungos sutartį, Europos Komisija neturi 
bendrųjų galių kištis į pavienius pagrindinių teisių pažeidimo atvejus. Ji tai gali daryti, tik jei 
dalykas susijęs su Europos bendrijos teise. Taigi Komisija negali nagrinėti tariamų 
pagrindinių teisių pažeidimų, kurie niekaip nesusiję su Bendrijos teise. 

Iš peticijoje pateiktos informacijos negalima nustatyti jokio tariamo pagrindinių teisių 
pažeidimo ir Bendrijos teisės ryšio. Dėl šios priežasties Komisija negali imti nagrinėti šio 
klausimo. 
Jei asmuo mano, kad konkrečioje byloje pažeistos asmens teisės, toks asmuo turėtų per 
kompetentingas institucijas, įskaitant teismus, siekti teisių gynimo priemonių nacionaliniu 
lygmeniu. 

Galiausiai, visi, kas mano, kad pažeistos jų pagrindinės teisės, gali pateikti ieškinį Europos 
Tarybos Europos Žmogaus Teisių Teismui. Teismas gali imti nagrinėti tikį klausimą tik tada, 
kai išnaudojamos visos šalies vidaus priemonės.“ 


