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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0977/2010, adresată de Guy Gerome, de cetățenie franceză, 
privind un litigiu cu autoritățile judiciare germane și presupusa încălcare a 
drepturilor sale în calitate de cetățean al UE

1. Rezumatul petiției

Referindu-se la un litigiu cu autoritățile germane, care s-a declanșat acum mai mulți ani în 
urma unei neînțelegeri cu locuitorii aceluiași bloc în care locuiește, petiționarul susține că este 
victima unui complot împotriva sa în calitate de cetățean străin în Germania și că autoritățile 
germane urmăresc să îl expulzeze în Franța. Petiționarul consideră acest lucru ca fiind o 
încălcare a dreptului său la liberă circulație și ședere în Uniunea Europeană.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 noiembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Petiționarul, de origine franceză, trăiește în Germania de mai mulți ani. El declară că 
autoritățile germane au adus atingere drepturilor sale în calitate de cetățean european și au
încălcat Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 1, 6-8, 17, 
20, 21, 45 și 47, mai exact, prin decizia de a lua față de acesta o măsură de protecție destinată 
adulților fără capacitate de exercițiu și de a proceda la vânzarea forțată a locuinței sale.

Observațiile Comisiei

În virtutea Tratatului privind Uniunea Europeană și al Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene, rolul Comisiei, în ceea ce privește actele și omisiunile statelor membre, se 
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limitează la supravegherea aplicării dreptului Uniunii, sub controlul Curții de Justiție a 
Uniunii Europene. 
Articolul 6 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană conferă Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene aceeași valoare juridică ca cea a tratatelor; cu toate acestea, 
conform prevederilor articolului 51 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, dispozițiile respectivei Carte se adresează instituțiilor și organelor Uniunii, cu 
respectarea principiului subsidiarității, precum și statelor membre numai în cazul în care 
acestea pun în aplicare dreptul Uniunii. 

Insă, pe baza informațiilor furnizate de petiționar, nu reiese că, prin adoptarea măsurilor care 
fac obiectul petiției, statul membru în cauză a acționat în cadrul punerii în aplicare a dreptului 
Uniunii. De asemenea, nu reiese prin ce anume, potrivit spuselor petiționarului, autoritățile 
germane ar fi adus atingere libertății sale de circulație și ședere. 

Astfel, Comisia nu este în măsură să stabilească existența unei încălcări a dreptului UE de 
către statul german. 

Este la latitudinea petiționarului să-și valorifice motivele de fapt și de drept în funcție de căile 
de atac admise în fața instanțelor germane și, eventual, după epuizarea căilor de atac interne, 
în fața Curții Europene a Drepturilor Omului.

Având în vedere cele menționate mai sus, Comisia Europeană nu este în măsură să intervină 
în cazul de față.


