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Komisja Petycji

1.9.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0954/2008, którą złożyła Marie Cole (Niemcy) w sprawie rzekomego 
naruszania praw człowieka oraz dyskryminowania jej i jej rodziny

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję informuje, że jej pochodzący z Afryki mąż stoi przed groźbą ekstradycji 
oraz że według niemieckich organów będzie najrozsądniej, jeśli składająca petycję, która 
wcześniej przez dwa lata mieszkała z mężem w Afryce, pojedzie tam razem z nim.
W rezultacie córka męża składającej petycję z pierwszego małżeństwa, której matka zmarła 
na raka, może teraz stracić także ojca. Składającej petycję nie stać już na adwokata i nie jest 
ona uprawniona do bezpłatnej porady prawnej, gdyż według władz odwołanie się od decyzji 
nie ma szans powodzenia. Składająca petycję utrzymuje, że niemiecki Trybunał 
Konstytucyjny orzekł, iż Niemcy nie muszą stosować się do konwencji dotyczących praw 
człowieka oraz do orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W związku z tym 
zwraca się ona o pomoc do Parlamentu Europejskiego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 listopada 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Składająca petycję, obywatelka Niemiec zamieszkała w Niemczech, twierdzi, że jej 
pochodzący z Afryki mąż stoi przed groźbą ekstradycji. Składająca petycję zwraca się
o pomoc do Parlamentu Europejskiego, ponieważ nie stać jej już na adwokata.

Zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską i Traktatem o Unii Europejskiej 
Komisja Europejska nie ma żadnych ogólnych uprawnień w zakresie interweniowania
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w indywidualnych przypadkach naruszenia praw podstawowych. Może to czynić jedynie 
wówczas, gdy sprawa ma związek z prawem Wspólnoty Europejskiej. W rezultacie Komisja 
Europejska nie ma możliwości analizowania przypadków rzekomego pogwałcenia praw 
podstawowych, które nie mają związku z prawem Wspólnoty.

Na podstawie treści petycji i zawartych w niej informacji nie można było ustalić żadnego 
związku między rzekomym pogwałceniem praw podstawowych a prawem Wspólnoty. 
Dlatego Komisja Europejska nie może podjąć dalszych działań w tej sprawie.
Jeśli według składającej petycję doszło do pogwałcenia jej praw w przedmiotowej sprawie, 
powinna ona zabiegać o zadośćuczynienie na szczeblu krajowym za pośrednictwem 
właściwych organów, w tym sądów.

Ponadto każdy, kto uważa, że doszło do pogwałcenia któregokolwiek z przysługujących mu 
praw podstawowych, może skierować skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
Rady Europy. Trybunał ten może rozpatrzyć sprawę dopiero po wyczerpaniu wszelkich 
krajowych dróg zadośćuczynienia.


