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Betreft: Verzoekschrift 954/2008, ingediend door Marie Cole (Duitse nationaliteit), 
over vermeende mensenrechtenschendingen en discriminatie jegens haar en 
haar gezin

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is gehuwd met een Afrikaanse man. Haar echtgenoot dreigt te worden uitgezet. 
Volgens de Duitse autoriteiten zou het redelijk zijn als indienster zou volgen omdat zij eerder 
twee jaar lang met hem in Afrika heeft gewoond. De dochter uit het vorige huwelijk van haar 
man zou aldus, na de dood van haar moeder die aan kanker overleed, haar vader verliezen. 
Indienster kan geen advocaat meer betalen en komt niet in aanmerking voor kosteloze 
rechtsbijstand omdat er volgens de bevoegde instanties geen kans op succes is. Indienster 
beweert dat het Duitse constitutionele gerechtshof vastgesteld zou hebben dat Duitsland zich 
niet aan mensenrechtenverdragen behoeft te houden en besluiten van het Europees Hof van 
Justitie terzijde kan leggen. Indienster verzoekt het Europees Parlement om hulp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 november 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

‘Indienster, een in Duitsland woonachtig Duitse onderdaan, verzet zich tegen de mogelijke 
uitzetting van haar Afrikaanse man. Indienster verzoekt het Europees Parlement om hulp, 
aangezien ze geen advocaat meer kan betalen.

Onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag betreffende 
de Europese Unie heeft de Europese Commissie geen algemene bevoegdheid om zich te 
mengen in individuele gevallen van schending van grondrechten. Deze bevoegdheid heeft ze 
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alleen in gevallen waarop het Gemeenschapsrecht betrekking heeft. Bijgevolg is de 
Commissie niet in staat om mogelijke schendingen van grondrechten te onderzoeken die geen 
enkele aanknoping met het Gemeenschapsrecht hebben.

Op basis van de informatie in het verzoekschrift kon geen aanknoping tussen de mogelijke 
schendingen van grondrechten en het Gemeenschapsrecht worden vastgesteld. Daarom kan de 
Commissie deze kwestie niet verder nagaan. 
Als iemand van mening is dat zijn of haar rechten zijn geschonden in de onderhavige kwestie, 
moet hij of zij gebruikmaken van rechtsmiddelen op nationaal niveau via daartoe bevoegde 
autoriteiten, met inbegrip van de rechtbanken. 

Voor eenieder, tot slot, die meent dat zijn of haar grondrechten zijn geschonden, bestaat de 
mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het Europees Hof voor de rechten van de mens 
van de Raad van Europa. De Raad van Europa mag zich echter pas buigen over een zaak 
wanneer op intern vlak alle rechtsmiddelen zijn uitgeput.’


