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Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0977/2010, внесена от Guy Gerome, с френско гражданство, 
относно спор с германските правни органи и предполагаемо 
нарушаване на правата му като гражданин на ЕС

1. Резюме на петицията

Посочвайки спор с германските органи, който започнал преди много години поради 
разногласия с живеещите в неговия блок, вносителят на петицията твърди, че е жертва 
на заговор срещу него като чужденец, пребиваващ в Германия, и че германските органи 
искат да го експулсират във Франция. Той счита това за нарушаване на правото му на 
свободно движение и пребиваване в Европейския съюз.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 ноември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Вносителят на петицията, който е с френско гражданство, живее в Германия години 
наред. Той обяснява, че немските органи са накърнили правата му на европейски 
гражданин и са нарушили Хартата на основните права на Европейския съюз, най-вече 
членове 1, 6–8, 17, 20, 21, 45 и 47, като са предприели спрямо него защитна мярка, 
предназначена за недееспособните пълнолетни лица, и са пристъпили към 
принудителна продажба на жилището му.

Забележки на Комисията

По силата на договора за Европейския съюз и договора за функционирането на ЕС, 
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ролята на Комисията относно действията и пропуските от страна на държавите-членки 
се ограничава до съблюдаване на прилагането на правото на Съюза под контрола на 
Съда на Европейския съюз.
Член 6, параграф 1 от договора за Европейския съюз дава на Хартата на основните 
права на Европейския съюз същата юридическа сила като договорите; но съгласно член 
51, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз нейните разпоредби 
се отнасят за институциите, органите, службите и агенциите на Съюза при зачитане на 
принципа на субсидиарност, както и за държавите-членки, единствено когато те 
прилагат правото на Съюза.

Въз основа на сведенията, предоставени от вносителя на петицията, обаче, не е ясно 
дали приемайки мерките, които представляват предмет на петицията, въпросната 
държава-членка е действала при прилагане на правото на Съюза. Освен това не е ясно 
по какъв начин, според вносителя на петицията, немските органи са нарушили правото 
му на свободно движение и пребиваване.

По тази причина Комисията не може да се произнесе относно наличието на 
неизпълнение от страна на германската държава по отношение на правото на 
Европейския съюз.

Следва вносителят на петицията да потърси правата си по съдебен ред пред немските 
правораздавателни органи и в краен случай, след като бъдат изчерпани средствата за 
обжалване на национално равнище, пред Европейския съд по правата на човека.

С оглед на гореизложеното, Европейската комисия не може да се намеси по този 
случай.


