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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0954/2008, adresată de Marie Cole, de cetăţenie germană, privind 
presupusa încălcare a drepturilor omului şi discriminarea împotriva sa şi a familiei 
sale

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara menţionează că soţul său de origine africană este pe cale de a fi extrădat, iar 
autorităţile germane consideră că ar fi normal ca petiţionara, care a locuit anterior timp de doi
ani de zile cu acesta în Africa, să-l însoţească. Extrădarea ar avea consecinţe negative asupra 
fiicei dintr-o căsătorie precedentă a soţului petiţionarei, întrucât aceasta şi-a pierdut deja 
mama datorită cancerului, fiind acum pe punctul de a-şi pierde şi tatăl. Petiţionara nu îşi mai 
poate permite din punct de vedere financiar să angajeze un avocat şi nu este eligibilă pentru 
asistenţă juridică gratuită deoarece, potrivit autorităţilor, apelul acesteia nu ar avea nicio şansă 
de succes. Petiţionara susţine că, prin această afirmaţie, Curtea Constituţională a Germaniei a 
admis că nu este obligatoriu ca Germania să se conformeze convenţiilor privind drepturile 
omului sau hotărârilor Curţii Europene de Justiţie. Prin urmare petiţionara solicită ajutor din 
partea Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 noiembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

„Petiţionara, un resortisant german cu reşedinţa în Germania, se plânge că soţul său de origine
africană este pe cale de a fi extrădat. Petiţionara solicită ajutor din partea Parlamentului 
European, întrucât nu îşi mai poate permite din punct de vedere financiar să angajeze un 
avocat.
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În temeiul Tratatului de instituire a Comunităţii Europene şi al Tratatului privind Uniunea 
Europeană, Comisia Europeană nu are competenţe generale pentru a interveni în cazuri 
individuale de încălcare a drepturilor fundamentale. Aceasta poate să intervină numai în cazul 
în care este vorba de o chestiune de drept comunitar. Prin urmare, Comisia nu este în măsură 
să examineze presupuse încălcări ale drepturilor fundamentale care nu au nicio legătură cu 
legislaţia comunitară.
Pe baza informaţiilor furnizate în petiţie, nu s-a putut stabili nicio legătură între presupusele 
încălcări ale drepturilor fundamentale şi legislaţia comunitară. Din acest motiv, Comisia nu 
este în măsură să urmărească această chestiune.

Dacă o persoană consideră că i-au fost încălcate drepturile în cazul respectiv, aceasta poate să 
apeleze la o cale de atac în faţa autorităţilor competente de la nivel naţional, inclusiv în faţa 
instanţelor.
Orice persoană care consideră că i-au fost violate drepturile fundamentale poate depune o 
plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a Consiliului Europei. Curtea poate să 
analizeze un caz doar după ce au fost epuizate toate căile naţionale de soluţionare 
disponibile.”


