
CM\1003798LV.doc PE473.773v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

28.8.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0363/2011, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā Barbara 
Anna Blaszak, par Nīderlandes bērnu un pusaudžu labklājības dienesta 
iespējamo patvaļu un diskrimināciju valstspiederības dēļ

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējai, kas iepriekš dzīvojusi Nīderlandē, Nīderlandes tiesa piešķīra 
aizbildnības tiesības pār viņas un viņas bijušā partnera, Nīderlandes valstspiederīgā, kopējo 
bērnu; bērnu tēvam tika piešķirtas tiesības tikties ar bērnu. Pēc abu pušu mēģinājumiem 
nolaupīt bērnu lūgumraksta iesniedzēja Arnhemā tika arestēta un neilgu laiku turēta 
apcietinājumā; šo lietu tagad izskata Nīderlandes tiesa, un bērns vecākiem tika atņemts.
Lūgumraksta iesniedzējai ir atļauts reizi nedēļā tikties ar bērnu, šīs tikšanās tiek uzraudzītas;
viņa apgalvo, ka Nīderlandes bērnu un pusaudžu labklājības dienests prasa, lai viņa ar bērnu 
sarunātos nīderlandiešu valodā; viņa uzskata, ka tā ir diskriminācija valstspiederības dēļ.
Lūgumraksta iesniedzēja nav pārliecināta par lietas iznākumu, tāpēc viņa lūdz Eiropas 
Parlamentam reālu palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 8. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Lūgumraksta iesniedzējai, kas iepriekš dzīvojusi Nīderlandē, Nīderlandes tiesa piešķīra 
aizbildnības tiesības pār viņas un viņas bijušā partnera, Nīderlandes valstspiederīgā, kopējo 
bērnu; bērna tēvam tika piešķirtas tiesības tikties ar bērnu. Pēc abu pušu mēģinājumiem 
nolaupīt bērnu lūgumraksta iesniedzēja Arnhemā tika arestēta un neilgu laiku turēta 
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apcietinājumā; šo lietu tagad izskata Nīderlandes tiesa, un bērns vecākiem tika atņemts.
Lūgumraksta iesniedzējai ir atļauts reizi nedēļā tikties ar bērnu, šīs tikšanās tiek uzraudzītas;
viņa apgalvo, ka Nīderlandes bērnu un pusaudžu labklājības dienests prasa, lai viņa ar bērnu 
sarunātos nīderlandiešu valodā; viņa uzskata, ka tā ir diskriminācija valstspiederības dēļ.
Lūgumraksta iesniedzēja nav pārliecināta par lietas iznākumu, tāpēc viņa lūdz Eiropas 
Parlamentam reālu palīdzību.
Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību 
Eiropas Komisijai nav vispārēju pilnvaru iejaukties dalībvalstu rīcībā pamattiesību jomā.
Eiropas Komisija var šādi rīkoties tikai tad, ja ir iesaistīti Eiropas Savienības tiesību akti.
Saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 51. panta 1. punktu hartas noteikumi 
attiecas uz dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus.

Šobrīd ES tiesību akti (un īpaši Regula (EK) Nr. 2201/2003 („Briseles IIa regula”)) regulē 
tikai jautājumus, kas saistīti ar jurisdikciju, pastāvošo lēmumu atzīšanu un izpildi citā 
dalībvalstī un nolaupīto bērnu atpakaļatdošanu. Aizbildnības tiesību vai tikšanās tiesību 
piešķiršanu un šo tiesību izmantošanas kārtību regulē valstu tiesību akti, nevis ES tiesību akti.
Tādējādi lūgumrakstā minētajā lietā tikai dalībvalstu ziņā ir nodrošināt, lai tiktu ievērotas to 
saistības attiecībā uz pamattiesībām, kā tas izriet no starptautiskajiem nolīgumiem (piemēram, 
ANO Konvencijas par bērna tiesībām) un iekšējiem tiesību aktiem.

Attiecībā uz Nīderlandes varas iestāžu lēmumu, ka tikšanās, kuras tiek uzraudzītas, notiek 
nīderlandiešu valodā, Komisija ir saņēmusi rakstiskus apsvērumus par līdzīgiem gadījumiem 
Vācijā no Vācijas varas iestādēm, kas tos iesniedza Lūgumrakstu komitejai1, kā arī Komisijai.

Šajos apsvērumos ir norādīts, ka tikšanās tiesības tiek izmantotas uzrauga klātbūtnē, lai 
aizsargātu bērnu no nolaupīšanas riska, negatīvas ietekmes u. tml. Šādā gadījumā pienākumu 
obligāti lietot dalībvalsts oficiālo valodu var uzskatīt par papildu pasākumu, lai aizsargātu 
bērna intereses.

Uzskatot, ka šie apsvērumi varētu attiekties uz šo lūgumrakstu, pienākumu lietot 
nīderlandiešu valodu tikšanās reizēs, kuras uzrauga un organizē Nīderlandes „Bērnu un 
pusaudžu labklājības dienests”, var attaisnot objektīvu apsvērumu dēļ un uzskatīt par 
nesaistītu ar attiecīgo personu valstspiederību un proporcionālu attiecībā uz likumīga mērķa 
aizsargāt bērna intereses sasniegšanu, īpaši ņemot vērā iepriekšējos mēģinājumus nolaupīt 
bērnu.

Šādos apstākļos visām pusēm būtu lietderīgi, ja vietējie valsts dienesti varētu nodrošināt 
ad hoc tulka pakalpojumus.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2013. gada 28. septembrī

Pēc tam, kad no lūgumraksta iesniedzējas 2012. gada 14. aprīlī tika saņemti papildu 
dokumenti, Lūgumrakstu komiteja nolēma šo lūgumrakstu sākt izskatīt no jauna. No Eiropas 
Parlamentam nosūtītajiem dokumentiem un vēstules var secināt, ka lūgumraksta iesniedzēja 
informē Lūgumraksta komiteju par divām civillietām, ko patlaban izskata tiesā Amsterdamā.  

                                               
1 Lūgumraksts Nr. 38/2006.



CM\1003798LV.doc 3/3 PE473.773v02-00

LV

Pirmā lieta attiecas uz viņas bijušā partnera prasību atņemt viņai mātes tiesības. Otrā ir saistīta 
ar viņas pieteikumu vecāku plāna noteikšanai.

No pievienotajiem dokumentiem var secināt, ka tiesvedībā izskatāmie jautājumi ietilpst 
dalībvalstu kompetencē.

Šobrīd ES tiesību akti (un īpaši Regula (EK) Nr. 2201/2003 („Briseles IIa regula”)) regulē 
tikai jautājumus, kas saistīti ar jurisdikciju, pastāvošo lēmumu atzīšanu un izpildi citā 
dalībvalstī un nolaupīto bērnu atpakaļatdošanu. Aizbildnības tiesību vai tikšanās tiesību 
piešķiršanu un šo tiesību izmantošanas kārtību regulē valstu tiesību akti, nevis ES tiesību akti. 
Tādējādi lūgumrakstā minētajā lietā tikai dalībvalstu ziņā ir nodrošināt, lai tiktu ievērotas to 
saistības attiecībā uz pamattiesībām, kas ietvertas starptautiskajos nolīgumos (piemēram, 
ANO Konvencijā par bērna tiesībām) un valsts tiesību aktos. 

Pamatojoties uz lūgumrakstā minēto un saskaņā ar iepriekšējo atbildi Komisija nevar turpināt 
izskatīt šo lietu, jo lieta neietilpst tās kompetencē.

Lūgumraksta iesniedzēja drīkst izmantot valsts tiesiskās aizsardzības līdzekļus ar kompetento 
valsts iestāžu, piemēram, ombuda1, vai tiesu, starpniecību. Informāciju par to, kā saņemt 
tiesisko aizsardzību savā dalībvalstī, lūgumraksta iesniedzēja var meklēt Eiropas e-tiesību 
portāla pamattiesību iedaļā2. 

Turklāt ikviens, kurš uzskata, ka tiek ierobežotas viņa tiesības vai brīvības, ko garantē Eiropas 
Cilvēlktiesību konvencija, var iesniegt sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā (adrese — Council 
of Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France3).  Tomēr šī tiesa var izskatīt sūdzību tikai tad, ja 
ir izsmeltas visas tiesiskās aizsardzības iespējas valsts līmenī.

                                               
1 http://www.nationaleombudsman.nl/
2 https://e-justice.europa.eu/content_fundamental_rights-176-lv.do
3 http://www.echr.coe.int/ECHR


