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Suġġett: Petizzjoni 0954/2008, imressqa minn Marie Cole, ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
dwar allegat ksur tad-drittijiet tal-bniedem u diskriminazzjoni kontriha u 
kontra familtha

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tindika li r-raġel Afrikan tagħha qiegħed jaffronta estradizzjoni u li l-
awtoritajiet Ġermaniżi huma tal-fehma li tkun ħaġa raġonevoli għall-petizzjonanta, li qabel 
għexet miegħu għal sentejn fl-Afrika, li takkumpanjah. Bħala riżultat ta’ dan, bint ir-raġel 
tagħha minn żwieġ preċedenti, filwaqt li diġà tilfet lil ommha kawża tal-kanċer, issa tinsab 
f'qagħda li titlef lil missierha wkoll. Il-petizzjonanta m’għadhiex tista’ taffordja avukat u 
mhijiex eliġibbli għal għajnuna legali mingħajr ħlas minħabba l-fatt li, skont l-awtoritajiet, ma 
teżisti ebda possibiltà li l-appell tagħha jkun ta’ suċċess. Hija ssostni li l-Qorti Kostituzzjonali 
Ġermaniża għaldaqstant stabbiliet li l-Ġermanja mhux meħtieġa li tikkonforma mal-
konvenzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem jew mad-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-Qorti Ewropea 
tal-Ġustizzja. Għal din ir-raġuni, hija qiegħda tfittex tikseb l-għajnuna tal-Parlament 
Ewropew.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Novembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

‘Il-petizzjonanta, ta’ nazzjonalità Ġermaniża u residenti fil-Ġermanja, tilmenta li r-raġel 
tagħha, li huwa Afrikan, qed jiffaċċja l-estradizzjoniji. Il-petizzjonanta qed titlob l-għajnuna 
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tal-Parlament Ewropew, minħabba li m’għandhiex biex tħallas avukat.

Skont it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-
Kummissjoni Ewropea m’għandhiex setgħat ġenerali li tintervjeni f’kawżi individwali ta’ 
vjolazzjonijiet tad-drittijiet fundamentali. Tista’ tagħmel hekk biss jekk kwistjoni jkollha 
x’taqsam mad-dritt Komunitarju Ewropew. Għalhekk il-Kummissjoni ma tistax teżamina 
allegati vjolazzjonijiet tad-drittijiet fundamentali li ma jkollhomx rabta mad-dritt 
Komunitarju. 

Mill-petizzjoni, ma kienx possibbli li jiġi stabbilit, abbażi tal-informazzjoni mogħtija, xi rabta 
bejn l-allegati vjolazzjonijiet tad-drittijiet fundamentali u d-dritt Komunitarju. Għal din ir-
raġuni, mhux possibbli għall-Kummissjoni li ssegwi din il-kwistjoni. 
Jekk persuna tkun tal-fehma li d-drittijiet tagħha nkisru bħal f’dan il-każ, hija għandha tfittex 
rimedju f’livell nazzjonali permezz tal-awtoritajiet kompetenti, inklużi l-qrati. 
Fl-aħħar nett, kull min iqis li nkisrulu d-drittijiet fundamentali tiegħu jista’ jressaq ilment 
quddiem il-l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa. Il-Qorti tista’ 
tittratta kwistjoni biss wara li jkunu ġew eżawriti r-rimedji domestiċi kollha.’


