
CM\720306LV.doc PE230.117v01-00

LV                         Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 640/90, ko iesniedza J. S. GARDNER, kā arī lūgumraksti 
Nr. 124/93, 229/94, 322/94, 500/94, 651/94, 732/94, 750/94, 819/94, 858/94, 940/94, 
1141/94, 1187/94, 1/95, 425/95, 1161/95, 21/96, 22/96, 29/96, 75/96, 260/96, 
1198/97, 511/98 un 689/98
par grūtībām, ar kurām saskārušies svešvalodu lektori (lettori) Itālijas universitātēs

I. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 1999. gada 12. februārī

„Visi šie lūgumraksti attiecas uz svešvalodu pasniedzēju problēmu Itālijas 
universitātēs, par ko ir ļoti labi informētas visas Kopienu iestādes. 

Pienākumu neizpildes procedūrā, ko Komisija uzsākusi par svešvalodu lektoru iegūto 
tiesību neievērošanu Itālijas universitātēs, Itālijas valdība 1998. gada augustā iesniedza 
Komisijai Universitāšu ministrijas 1998. gada jūlija administratīvo apkārtrakstu, kurā 
prasīts visu Itālijas universitāšu visiem rektoriem beidzot pārtraukt konfliktu ar 
lektoriem, ievērojot viņu iegūtās tiesības, kas paredzētas Itālijas tiesību aktos. 

Taču Komisija bija lūgusi īpašu informāciju par konkrētiem gadījumiem, kas notikuši 
dažās universitātēs. Itālijas valdība nesen informēja Komisiju, ka iesniegs šo
informāciju visdrīzākajā laikā. 

Komisija nekavējoties informēs Lūgumrakstu komiteju par šo saziņas gaitu.”
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II. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 1999. gada 27. aprīlī

„Pēc papildu informācijas, ko sniedza Itālijas atbildīgās iestādes, kā arī pēc daudzām 
lektoru vēstulēm, kas nosūtītas 1999. gada janvārī, Komisija 1999. gada 29. janvārī 
iesniedza papildu argumentētu atzinumu Itālijas atbildīgajām iestādēm, galvenokārt par 
virkni individuālu gadījumu dažās universitātēs.

Komisijas dienesti nekavējoties informēs Eiropas Parlamentu par šīs procedūras gaitu.”

III. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2000. gada 22. februārī

„Visi šie lūgumraksti attiecas uz svešvalodu lektoriem Itālijas universitātēs. Patiesībā 
jau vairākus gadus grupa svešvalodu lektoru sūdzas, ka Itālijas universitātes viņus
diskriminē attiecībā uz darba apstākļiem.

Uzskatot, ka Itālija (un it īpaši dažas Itālijas universitātes) nepietiekami ievēroja šo 
Eiropas pilsoņu tiesības, Komisija uzsāka pienākumu neizpildes procedūru pret Itāliju.

Šo pārkāpuma procedūru Komisija nesen nodeva izskatīšanai Eiropas Kopienu Tiesā. 
Lietu šobrīd izskata Tiesa.”

IV.Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2001. gada 19. aprīlī

„Minētie lūgumraksti attiecas uz Itālijas universitāšu svešvalodu lektoru iegūtajām 
tiesībām. 

Kā Komisija paskaidroja iepriekšējos paziņojumos, pēc vairākām lektoru sūdzībām 
Komisija izvirzīja prasību pret Itāliju Eiropas Kopienu Tiesā par valsts pienākumu 
nepildīšanu. 

Mutvārdu process Tiesā notika 2001. gada 11. janvārī. Ģenerāladvokāts sniedza 
secinājumus 2001. gada 21. martā. Savos secinājumos ģenerāladvokāts, kā izklāsta 
Komisija, iesaka Tiesai: 

„- secināt, ka attiecībā uz administratīvo un līgumisko praksi, ko realizē dažas valsts 
universitātes, kas neatzīst vai nepietiekami atzīst bijušo svešvalodu lektoru individuāli 
iegūtās tiesības, viņus atkārtoti pieņemot darbā kā lingvistikas līdzstrādniekus, lai gan 
šādu atzīšanu garantē visiem citiem valsts darba ņēmējiem, Itālijas Republika nav 
izpildījusi pienākumus, ko tai uzliek EKL 39. pants (agrākais EK līguma 48. pants).”

Šobrīd lieta gaida spriedumu Eiropas Kopienu Tiesā. Komisija nekavējoties informēs 
Lūgumrakstu komiteju par Tiesas galīgo spriedumu.”

V. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2002. gada 25. janvārī

„Komisija norāda uz iepriekšējiem paziņojumiem attiecībā uz ES pilsoņu 
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lūgumrakstiem par attieksmi pret bijušajiem svešvalodu lektoriem Itālijas universitātēs. 
Tā kā Līguma pārkāpums netika novērsts pēc pienākumu neizpildes procedūras, ko 
Komisija 1996. gadā uzsāka pret Itāliju, Komisija 1999. gada jūlijā iesniedza prasību 
Eiropas Kopienu Tiesā. Tiesa pieņēma spriedumu lietā C-212/99 2001. gada 26. jūnijā.

Tiesa spriedumā noteica, ka Itālija nav izpildījusi savus pienākumus atbilstoši EK 
līguma 48. pantam (jaunajā redakcijā pēc grozījumiem EKL 39. pants), jo tā nav 
nodrošinājusi iegūto tiesību atzīšanu bijušajiem svešvalodu asistentiem, kas kļuvuši par 
līdzstrādniekiem un lingvistiem dzimtajā valodā, lai gan šāda atzīšana ir garantēta 
visiem valsts darba ņēmējiem.

Komisija uzrakstīja Itālijas atbildīgajām iestādēm un prasīja informāciju par 
pasākumiem, ko tās veikušas, lai izpildītu Tiesas sprieduma prasības.”

VI. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2002. gada 7. jūnijā

„2002. gada 8. aprīlī Komisija saņēma Itālijas iestāžu atbildi par pasākumiem, ko 
Itālija veikusi, lai izpildītu Tiesas sprieduma prasības lietā C-212/99.

Komisija izskatīs atbildi un sekos līdzi pasākumiem Itālijas universitātēs, lai 
nodrošinātu iegūto tiesību atzīšanu bijušajiem svešvalodu asistentiem, kas kļuvuši par 
līdzstrādniekiem vai lingvistiem-ekspertiem dzimtajā valodā, kā to paredz Tiesas 
spriedums. 

Ja Komisija pēc izpētes uzskatīs, ka veiktie pasākumi ir neapmierinoši vai 
nepietiekami, tā var atbilstoši EKL 228. panta 2. punktam izdot argumentētu
atzinumu.

Ja Itālijas atbildīgās iestādes neveiks nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu 
sprieduma prasības Komisijas noteiktajā termiņā, tā var vēlreiz iesniegt prasību 
Eiropas Kopienu Tiesā.”

VII. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2002. gada 12. decembrī

„Komisija 2002. gada 16. oktobrī nolēma, ka Itālijas atbildīgajām iestādēm jānosūta 
argumentēts atzinums un jāuzdod Komisijas atbildīgajiem dienestiem sazināties ar 
Itālijas iestādēm, lai noskaidrotu dažus jautājumus. Šis lēmums jāīsteno trīs mēnešu 
laikā.

Atbilstoši iepriekšējā Komisijas paziņojuma precizējumiem Komisija var vēlreiz 
iesniegt prasību Tiesā, ja Itālija neveic nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu Tiesas 
sprieduma prasības.”

VIII. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2003. gada 3. decembrī

„Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja vēlas saņemt papildu informāciju par pienākumu 
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neizpildes procedūras ievērošanu atbilstoši EKL 228. pantam par pienākumu neizpildi
attiecībā uz Eiropas Kopienu Tiesas 2001. gada 26. jūnija sprieduma lietā C-212/99 par 
diskrimināciju, no kuras cieš svešvalodu lektori Itālijas universitātēs.

Pamatojoties uz Itālijas atbildīgo iestāžu nosūtīto informāciju atbildē uz brīdinājuma vēstuli 
atbilstoši EKL 228. pantam, šķiet, ka, neraugoties uz nolīguma par kolektīvo valsts darba 
līguma projektu universitāšu darbaspēkam, iestādes lēmumus par lettori algu palielināšanu 
pieņēma vienpusēji vismaz 5 no 6 universitātēm. Turklāt piešķirtais palielinājums stājas spēkā 
dažādos datumos, un „vecuma rādītāji” dažādās universitātēs ir atšķirīgi. Sniegtā informācija 
arī nenorāda un nenosaka nevienu valsts darba ņēmēju kategoriju, kas veic līdzīgus vai tādus 
pašus pienākumus kā bijušie lettori, kas būtu jāņem vērā kā parametrs vai paraugs, lai 
novērtētu lettori piemērojamos noteikumus. Nav sniegta arī informācija par tiesībām uz 
sociālo apdrošināšanu.

Tādēļ Komisija 2003. gada 2. maijā izdeva argumentētu atzinumu atbilstoši EKL
228. pantam.

Itālijas atbildīgās iestādes sniedza atbildi 2003. gada 25. jūlijā. Komisijas dienesti šobrīd 
izskata minēto atbildi, lai noteiktu, vai lettori iegūtās tiesības ir pilnībā ievērotas. Ja tie 
uzskatīs, ka Itālijas valdība nav veikusi nepieciešamos pasākumus, lai pilnībā izpildītu Tiesas 
sprieduma lietā C-212/99 prasības, Komisija var vēlreiz iesniegt prasību Eiropas Kopienu 
Tiesā atbilstoši EKL 228. pantam un prasīt Tiesai uzlikt kavējuma maksājumus.”

IX. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. aprīlī

„Pēc Komisijas uzsāktās pārkāpuma procedūras Eiropas Kopienu Tiesa 2001. gada 
26. jūnijā pasludināja spriedumu lietā C-212/99, paziņojot, ka Itālija nav izpildījusi 
pienākumus, ko tai uzliek EKL 39. pants (agrākais EK līguma 48. pants), jo tā nav 
atzinusi bijušo lektoru, kas kļuvuši par līdzstrādniekiem un ekspertiem-lingvistiem, 
tiesības, kuras tie ieguvuši atalgojuma, izdienas un sociālās apdrošināšanas jomā, lai gan 
šādas tiesības tika atzītas valsts darba ņēmējiem. Spriedums attiecas galvenokārt uz 
sešām universitātēm.

Tā kā Itālija neveica nepieciešamos pasākumus šī sprieduma prasību izpildei, Komisija 
uzsāka EKL 228. pantā paredzēto procedūru, kas paredz iespēju uzlikt naudas sodu. 

2006. gada janvāra beigās ģenerāladvokāts sniedza secinājumus: viņš ieteica Tiesai 
paziņot, ka Itālija nav izpildījusi 2001. gada jūnija sprieduma prasības, un uzlikt sodu par 
katru dienu 265 500 eiro, sākot no jaunā sprieduma pasludināšanas dienas un līdz 
2001. gada jūnija sprieduma prasību izpildei. 

2006. gada 18. jūlijā Eiropas kopienu Tiesa pasludināja spriedumu lietā C-119/04: Tiesa 
pasludina, ka Itālijas Republika, beidzoties argumentētajā atzinumā norādītajam 
termiņam, nenodrošināja bijušo lektoru iegūto tiesību atzīšanu, lai gan šādu tiesību 
atzīšana tika garantēta visiem valsts darba ņēmējiem, un neveica visus pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu 2001. gada 26. jūnija spriedumu lietā C-212/99, un tādējādi nav 
izpildījusi pienākumus, kas tai ir uzlikti saskaņā ar EKL 228. pantu. Taču Tiesa nolēma 
neuzlikt kavējuma maksājumus, jo uzskatīja, ka tās rīcībā nebija pietiekami daudz 
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faktoru, kas tai ļautu secināt, ka pienākumu neizpilde turpinājās dienā, kad tā izskatīja 
faktus.

Šajā spriedumā Tiesa pretēji Komisijas un ģenerāladvokāta viedoklim nolēma arī, ka 
nevar uzskatīt, ka Dekrēts-likums Nr. 2/2004 (jaunajā redakcijā 2004. gada 5. marta 
Likums Nr. 63) būtu sniedzis nepareizu juridisko pamatu, lai katra universitāte varētu 
uzsākt precīzu bijušo lektoru tiesību atzīšanu. Šajā dekrētā izveidota virkne kritēriju, kas 
jāpiemēro, lai nodrošinātu bijušo lektoru tiesību atzīšanu, un klauzula, kas liek ievērot 
labvēlīgāku attieksmi par to, kas izriet no likuma noteiktajiem parametriem, kurus agrāk 
atzina attiecībā uz dažiem lektoriem, pamatojoties uz valsts tiesas spriedumiem. 

Komisija paskaidroja Lūgumrakstu komitejas 2006. gada 21. novembra un 2007. gada 
16. jūlija sanāksmēs, ka dekrēta-likuma praktiskās piemērošanas jautājums izriet no 
valsts tiesībām. Tādēļ, ja šie tiesību akti tiek piemēroti nepareizi, jāizmanto valsts līmenī 
pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

Tomēr Komisijas dienesti sazinājās ar Itālijas atbildīgajām iestādēm, lai iegūtu papildu 
informāciju par dekrēta-likuma piemērošanu. Atbildē Komisijas dienesti saņēma stingrus 
un nemainīgus Itālijas iestāžu (un attiecīgo universitāšu) apgalvojumus, ka jaunie tiesību 
akti ir jau piemēroti un tās apņemas uzraudzīt to pareizu piemērošanu. 

Vēlme, lai Komisija prasītu sprieduma pārskatīšanu, ir izteikta regulāri. Šādu 
pārskatīšanu saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas Statūtu 44. pantu var veikt tikai tad, ja 
tiek atklāti fakti, kas ir būtiski svarīgi faktori un par ko Tiesa nezināja pirms sprieduma 
pasludināšanas. Tādēļ Komisija izanalizēja bijušo lektoru sniegto informāciju. Šīs 
informācijas izpēte neļāva Komisijas dienestiem secināt par jaunu būtisku faktu 
parādīšanos. Lai arī šie dokumenti ir vēlāki par sprieduma pasludināšanas dienu un līdz 
ar to ir jauni, tajos ietvertā informācija nav jauna, jo tā vienīgi pastiprina Komisijas 
prasībā sniegto juridisko pamatojumu. Tādēļ Komisija nevar vērsties Tiesā, pamatojoties
uz jau zināmiem faktiem un argumentiem, ko tā skaidri noraidījusi.

SECINĀJUMI

Šajā posmā jāsecina, ka Komisija ir izsmēlusi tās rīcībā esošos juridiskos līdzekļus, no 
kā izriet pārkāpuma procedūras klasifikācija kolēģijas 2007. gada 27. jūnija sanāksmē.”


