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Temats: Lūgumraksts 1420/2012, ko iesniedza Honkongas valstspiederīgā Yan Maria 
Li, par tiesu pieejamību un cīņu par sieviešu tiesībām Dānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kas pašreiz dzīvo Dānijā pie savas meitas, kura ir Dānijas 
valstspiederīgā, gari apraksta viņas pašas un viņas meitas stāvokli, kura dēļ viņas nevar izceļot 
no Dānijas. Lūgumraksta iesniedzēja bija precējusies ar Dānijas valstspiederīgo, ar kuru viņai 
ir kopīga meita, kas pašreiz ir 11 gadus veca. Viņa apraksta viņu personīgās dzīves Dānijā 
bezcerīgo stāvokli, tēva vardarbīgo izturēšanos pret meitu, viņas pašu slēpšanu, aizliegšanu 
viņām ceļot, atņemot viņām dokumentus, utt. Viņa apraksta arī to, ka Dānijas varas iestādes 
un tiesas noraida viņas prasības, viņasprāt, tāpēc, ka viņa ir ārvalstniece. Viņa lūdz EP 
palīdzēt un izpētīt, kas notiek Dānijā ar sievietēm un meitenēm, kuras ir ārvalstnieces un 
kurām nepieciešama palīdzība. Viņa uzskata, ka Dānijas varas iestādes pārkāpj cilvēktiesības.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 8. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Līgumi, uz kuriem pamatojas Eiropas Savienība1, nedod Komisijai vispārējas pilnvaras 
iejaukties dalībvalstu noteikto pamattiesību jomā. Šādi tā var rīkoties tikai tad, ja ir saistība ar 
Eiropas Savienības tiesību aktiem. 

                                               
1 Līgums par Eiropas Savienību un Līgums par Eiropas Savienības darbību.
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Saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 24. pantu bērniem ir tiesības uz viņu 
labklājībai nepieciešamo aizsardzību un gādību. Tomēr saskaņā ar Pamattiesību hartas 
51. panta 1. punktu hartas noteikumi attiecas uz dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Savienības 
tiesību aktus. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai nav vispārīgu pilnvaru attiecībā uz bērnu 
tiesībām. 

Saskaņā ar lūgumrakstā sniegto informāciju šķiet, ka Dānijas varas iestāžu pieņemtie lēmumi 
attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas meitu nav saistīti ar Eiropas Savienības tiesību aktu 
īstenošanu. 

Dānijas varas iestāžu pieņemtie lēmumi, šķiet, attiecas uz jautājumiem, kas saistīti ar vecāku 
atbildību un aizgādību un nav reglamentēti ES tiesību aktu noteikumos. Pašlaik spēkā esošie 
ES tiesību akti, jo īpaši Regula (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un 
izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību (regula „Brisele IIa”) reglamentē tikai 
jautājumus, kas saistīti ar jurisdikciju un citā dalībvalstī spēkā esošo spriedumu atzīšanu un 
izpildi. Turklāt saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kurš pievienots 
Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija 
nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un tādējādi šī regula nav tai saistoša un nav jāpiemēro.

Ar Pamattiesību hartas 21. pantu tiek aizliegta diskriminācija dzimuma, rases, ādas krāsas, 
etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpatnību, valodas, reliģijas vai pārliecības, politisko 
vai jebkuru citu uzskatu dēļ, diskriminācija saistībā ar piederību pie nacionālās minoritātes, 
diskriminācija īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ. Ar 
Hartu tiek aizliegta arī diskriminācija valstspiederības dēļ, ievērojot Līgumu piemērošanas 
jomu un neskarot tajos paredzētos īpašos noteikumus. 

Pamatojoties uz lūgumrakstā sniegto informāciju, nevar secināt, ka Dānijas varas iestādes 
pieņēma diskriminējošus lēmumus, īstenojot Eiropas Savienības tiesību aktus. Aprakstītā 
reģionālās pārvaldes darbinieku vai tiesas amatpersonu rīcība, šķiet, ir saistīta ar diskusijām 
un procedūrām attiecībā uz aizgādības jautājumiem pār lūgumraksta iesniedzējas meitu. Jo 
īpaši tas ietver tēva tiesības dot vai nedot piekrišanu, ja lūgumraksta iesniedzēja vēlas ceļot uz 
ārvalstīm ar savu meitu.

Secinājums

Tā kā attiecībā uz šo lūgumrakstu nepastāv saistība ar ES tiesību aktiem, Eiropas Komisija 
nevar turpināt šā jautājuma izskatīšanu vai iejaukties Dānijas iestāžu darbā. 


