
CM\667043LV.doc PE 388.684v01-00

LV  Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Lūgumrakstu komiteja

5.05.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0038/2006, ko iesniedza Polijas un Vācijas valstspiederīgais Wojciech 
Pomorski, par lingvistisku diskrimināciju attiecībā uz apmeklējuma tiesībām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka pēc laulības šķiršanas ar viņa sievu, kas ir Vācijas 
valstspiederīgā, viņam ir atņemtas tiesības tikties ar viņa divām meitām, jo viņš atteicās ar 
viņām sarunāties tikai vācu valodā. Lūgumraksta iesniedzējs, kas 80. gados politisku iemeslu 
dēļ ieguva patvērumu Vācijā, ar savām meitām kopš viņu dzimšanas runā poliski, jo šajā
valodā viņam izdodas labāk izteikt savas jūtas. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Vācijas 
kompetentās iestādes ir vainojamas nopietnā pamattiesību pārkāpumā un par to, ka neievēro 
viņa kultūras un valodisko identitāti. Tāpēc viņš lūdz, lai Eiropas Parlaments iejaucas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 21. aprīlī. Komisiju aicināja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. pants).

3. Komisijas atbilde saņemta 2007. gada 5. maijā

Faktiskie apstākļi:

Lūgumraksta iesniedzējs, kam ir Polijas izcelsme un Polijas un Vācijas pilsonība (kā norādīts 
lūgumrakstā), iespējams, dzīvo Vācijā. Viņš sūdzas par to, ka ir kļuvis par Vācijas valsts 
iestādes „Jugendämter” (Vācijas jauniešu labklājības iestāde) attieksmes upuri. Lūgumraksta 
iesniedzējs norāda, ka vecāku laulības šķiršanas gadījumā šī iestāde pārrauga to vecāku 
tiesības tikties ar bērniem, kuri nav bērnu aizgādņi. Attiecīgās personas, tēva vai mātes, 
tikšanās ar bērnu notiek kādā no „Jugendämter” telpām, un to pārrauga kāda no šīs iestādes 
amatpersonām, kas minētajai personai ar bērniem liek sarunāties vācu valodā. Ja attiecīgā 
persona turpina ar saviem bērniem sarunāties poliski, „Jugendämter” var šīs personas 
apmeklējuma tiesības apturēt vai pat atcelt. 
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Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka šis neesot tikai atsevišķs gadījums, bet ka šī ir 
vispārēja prakse un ka viņu atbalsta asociācija, ko izveidojuši Polijas izcelsmes vecāki.

Lūgumraksta iesniedzēja gadījumā šo prasību attiecībā uz konkrētas valodas lietošanu 
noteikuši 2003. gada novembrī. 2004. gada septembrī šo prasību izskatīja pārsūdzības 
komisija, bet atstāja to spēkā. Pēc prasības, ko lūgumraksta iesniedzējs iesniedza pret 
Hamburgas pilsētu, Hamburgas administratīvā tiesa 2005. gada jūnijā nosprieda, ka 
„Jugendämter” sniegto pamatojumu nevar pieņemt.

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņa bērni kopā ar māti pašlaik atrodas Austrijā un ka visi 
jautājumi, kas attiecas uz vecāku un bērnu saskarsmes tiesībām, tagad ir šīs dalībvalsts tiesu 
iestāžu kompetencē. Vācijas tiesu iestādēs, kurās attiecīgā persona sākotnēji vērsās, šo lietu 
pārtrauca izskatīt 2006. gada februārī.

Juridiskie jautājumi:

1. Tāda veida prasība par konkrētas valodas lietošanu, kādu aprakstījis lūgumraksta 
iesniedzējs, jāizskata, ņemot vērā aizliegumu, ko EK 12. pants paredz attiecībā uz jebkādu 
diskrimināciju pilsonības dēļ.

2. Šajā ziņā lūgumraksta iesniedzēja aprakstītajai prasībai atkarībā no apstākļiem varētu būt 
saistība ar Kopienas tiesībām. 

a) pirmkārt, šī prasība varētu būt piemērojama ģimenes konfliktu situācijām, uz kurām 
attiecas šīs jomas Kopienas tiesību akti: procedūras, kas saistītas ar vecāku atbildības 
īstenošanas nosacījumiem, attiecas uz vairākām dalībvalstīm, piemēram, Austriju, 
Poliju un Vāciju.  Tāpēc šai situācijai varētu piemērot noteikumus, ko paredz Padomes 
2003. gada 27. novembra Regula (EK) Nr. 2201/2003, „Brisele II”, par jurisdikciju un 
spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un par vecāku atbildību, un par Regulas 
(EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu (OV L 338/1, 23.12.2003.). Tas varētu jo īpaši attiekties 
uz tiem minētās regulas noteikumiem, ko piemēro to lēmumu apritei, kuri pieņemti par 
apmeklējuma tiesībām.

b) otrkārt, šī prasība ir saistīta ar personu brīvas pārvietošanās tiesību īstenošanu.

3. Attiecībā uz principu, kas aizliedz diskrimināciju pilsonības dēļ, EK Tiesa ir vairākkārt 
norādījusi, ka Eiropas Savienības pilsoņa statuss ir dalībvalstu valstspiederīgo galvenais 
statuss. Šis statuss dalībvalstu valstspiederīgajiem, kas atrodas vienādā situācijā, EK 
līguma ratione materiae piemērošanas jomā nodrošina vienādu tiesisko režīmu, neatkarīgi 
no viņu valstspiederības un neskarot šajā ziņā konkrēti paredzētus izņēmumus. 

Starp situācijām, kas ir Kopienas tiesību ratione materiae piemērošanas jomā, ir tās, kas ir 
saistītas ar Līgumā paredzēto pamatbrīvību īstenošanu, tostarp situācijas, kas ir saistītas ar 
tiesībām brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstīs, kā paredz EK līguma 18. pants. 

Lai gan saskaņā ar pašlaik spēkā esošajiem Kopienas tiesību aktiem noteikumi par 
apmeklējuma tiesībām ir dalībvalstu kompetencē, tām tomēr, īstenojot šo kompetenci, ir 
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jāievēro Kopienas tiesības un tostarp tie Līguma noteikumi, kas attiecas uz katram Eiropas 
Savienības pilsonim atzītajām tiesībām brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā. 

Kaut gan EK līguma 17. pantā paredzētās Savienības pilsonības mērķis nav paplašināt 
Līguma materiālās piemērošanas jomu un to attiecināt arī uz iekšējām situācijām, kurām 
nav nekādas saistības ar Kopienas tiesībām, šāda saistība ar Kopienas tiesībām pastāv 
attiecībā uz personām, kas atrodas tādā situācijā, kādā atrodas lūgumraksta iesniedzējs, 
kurš ir dalībvalsts valstspiederīgais, kas likumīgi dzīvo citas dalībvalsts teritorijā. Šādos 
apstākļos lūgumraksta iesniedzējs var atsaukties uz EK līguma 12. pantā paredzētajām 
tiesībām netikt diskriminētam pilsonības dēļ attiecībā uz noteikumiem par apmeklējuma 
tiesībām. 

Prasība, ar kuru saskaņā lūgumraksta iesniedzējam apmeklējumu laikā ar saviem bērniem 
ir jārunā vāciski, prima facie ir netieša diskriminācija pilsonības dēļ, kas tiek pieļauta pret 
citu valstu pilsoņiem. Gadījumā, ja to nevarētu pamatot ar objektīviem un likumīgajam 
mērķim proporcionāliem apsvērumiem, kas nebūtu atkarīgi no attiecīgo personu 
pilsonības, šāda prasība varētu būt pretrunā EK līguma 12. pantam. 

4. Lai varētu rūpīgāk analizēt šāda veida praksi un tās atbilstību Kopienas tiesībām, Komisija 
ir paredzējusi lūgt Vācijas iestādēm plašāku informāciju par šo jautājumu.  

5. Komisija Eiropas Parlamentu informēs par šīs lietas izskatīšanas gaitu.

6. Visbeidzot, būtu jāatgādina, ka gadījumā, ja persona uzskata, ka ir aizskartas 
pamattiesības, ko paredz Eiropas Cilvēktiesību konvencija, tā pēc tam, kad būs izlietojusi 
visus valsts tiesiskās aizsardzības līdzekļus, var iesniegt prasību Eiropas Cilvēktiesību 
tiesā.


