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Suġġett: Petizzjoni 0977/2010, ippreżentata minn Guy Gerome, ta’ ċittadinanza 
Franċiża, dwar l-argument mal-awtoritajiet legali Ġermaniżi u l-allegat ksur 
tad-drittijiet tiegħu bħala ċittadin tal-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

B’referenza għal argument mal-awtoritajiet Ġermaniżi, li beda ħafna snin ilu minħabba
konflitt mar-residenti fl-istess blokk tiegħu, il-petizzjonant isostni li huwa vittma ta’ konfoffa 
kontrih minħabba li hu residenti barrani fil-Ġermanja u li l-awtoritajiet Ġermaniżi qed jitolbu 
li jitkeċċa lejn Franza. Huwa jqis dan bħala ksur tad-dritt tiegħu għal-libertà tal-moviment u 
tar-residenza fl-Unjoni Ewropea.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-22 ta’ Novembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Il-petizzjonant, ta’ oriġini Franċiża, ilu joqgħod il-Ġermanja diversi snin. Huwa jgħid li l-
awtoritajiet Ġermaniżi kisru d-drittijiet tiegħu bħala ċittadin Ewropew u ma rrispettawx il-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b’mod partikolari l-Artikoli 1, minn 6 
sa 8, 17, 20, 21, 45 u 47, b’mod partikolari billi ddeċiedew li fil-każ tiegħu japplikaw miżura 
ta’ protezzjoni li tintuża għal persuni inkapaċitati u li jipproċedu għall-bejgħ furzat ta’ daru.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, ir-rwol tal-Kummissjoni huwa limitat, f’dak li jikkonċerna l-atti u l-omissjonijiet 
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tal-Istati Membri, għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni taħt il-kontroll tal-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.
Minbarra dan, l-Artikolu 6(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jagħti lill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea l-istess valur legali bħat-Trattati; madankollu, skont l-
Artikolu 51(1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, id-dispożizzjonijiet 
ta’ din il-Karta huma intiżi għall-istituzzjonijiet, għall-korpi u għall-aġenziji tal-Unjoni fir-
rispett tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà u għall-Istati Membri wkoll biss meta jkunu qed 
jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni; 

Madankollu, abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, ma jidhirx li l-Istat 
Membru kkonċernat, bl-adozzjoni tal-miżuri msemmija fis-suġġett ta’ din il-petizzjoni, aġixxa 
fi ħdan l-implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni. Minbarra dan, ma jistax jiġi identifikat b’liema 
mod l-awtoritajiet Ġermaniżi kisru d-dritt tiegħu għal-libertà tal-moviment u tar-residenza, kif 
qed jallega l-petizzjonant. 

Għaldaqstant, il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tasal għal xi konklużjoni, fl-assenza ta’ 
ksur min-naħa tal-Istat Ġermaniż fir-rigward tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. 

Huwa f’idejn il-petizzjonant li jieħu r-raġun tiegħu bid-dritt u bil-fatti permezz ta’ rikors 
ammissibbli quddiem il-qrati Ġermaniżi u, fin-nuqqas ta’ dan, wara li jkun eżawrixxa l-mezzi 
ta’ rikors interni, iressaq il-każ quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.

Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni Ewropea mhijiex f’pożizzjoni li tintervieni 
f’dan il-każ.


