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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0977/2010, którą złożył Guy Gerome (Francja) w sprawie sporu z 
niemieckimi organami sądowymi i rzekomego naruszenia jego praw jako 
obywatela UE 

1. Streszczenie petycji

Nawiązując do sporu z władzami Niemiec, który rozpoczął się wiele lat temu z powodu 
różnicy zdań między składającym petycję a mieszkańcami jego bloku, składający petycję 
utrzymuje, że jako cudzoziemiec zamieszkały w Niemczech padł ofiarą spisku i władze 
Niemiec dążą do jego wydalenia do Francji. Według składającego petycję jest to naruszenie 
jego prawa do swobody przemieszczania się i pobytu w Unii Europejskiej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 listopada 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Składający petycję, pochodzenia francuskiego, mieszka w Niemczech od wielu lat. Stwierdza 
on, że władze niemieckie naruszyły jego prawa jako obywatela europejskiego oraz 
postanowienia Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, a w szczególności jej art. 1, 6 do 
8, 17, 20, 21, 45 i 47, w drodze przedsięwzięcia w stosunku do niego środków ochrony, które 
mają zastosowanie do niepełnosprawnych osób pełnoletnich, i dokonania przymusowej 
sprzedaży jego mieszkania.

Uwagi Komisji

Na mocy Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej rola 
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Komisji w odniesieniu do działań lub zaniechań państw członkowskich ogranicza się do 
czuwania nad stosowaniem prawa unijnego, pod kontrolą Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej.
Art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej nadaje Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej taką samą wartość prawną jak w przypadku Traktatów; zgodnie z art. 51 ust. 1 
Karty praw podstawowych Unii Europejskiej jej postanowienia mają jednak zastosowanie do 
instytucji i organów Unii z poszanowaniem zasady pomocniczości oraz do państw 
członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii. 

Tymczasem z informacji dostarczonych przez składającego petycję nie wynika, aby z 
podjęciem działań, które stanowią przedmiot petycji, wiązało się stosowanie prawa Unii przez 
dane państwo członkowskie. Ponadto nie wiadomo, w jaki sposób władze niemieckie miałyby 
naruszyć prawo składającego petycję do przemieszczania się i pobytu. 

Komisja nie jest więc władna stwierdzić naruszenia prawa Unii Europejskiej przez władze 
niemieckie. 

Składający petycję powinien dochodzić swoich praw z wykorzystaniem procedur 
odwoławczych przed sądami niemieckimi, a w razie potrzeby, po wyczerpaniu procedur 
krajowych, przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

W związku z powyższym Komisja nie jest w stanie podjąć interwencji w tej sprawie.


