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Temats: Lūgumraksts Nr. 0954/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Marie Cole, par 
iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem un diskriminējošu attieksmi pret viņu un 
viņas ģimeni

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka Vācijas iestādes gatavojas izdot viņas laulāto draugu, kas 
ir no Āfrikas, un uzskata, ka būtu loģiski, ja lūgumraksta iesniedzēja, kura iepriekš divus 
gadus ar vīru ir dzīvojusi Āfrikā, dotos viņam līdzi. Līdz ar to viņas vīra meita no pirmās 
laulības, kuras māte ir mirusi no vēža, zaudētu arī tēvu. Lūgumraksta iesniedzēja vairs nevar 
atļauties maksāt advokātam un nav tiesīga saņemt bezmaksas juridisko palīdzību, jo iestādes 
uzskata, ka šajā lietā viņa nevar cerēt uz uzvaru. Viņa apgalvo, ka Vācijas Konstitucionālā 
tiesa ar šādu rīcību demonstrē to, ka Vācija var neievērot cilvēktiesību konvencijas un Eiropas 
Kopienu Tiesas nolēmumus. Tādēļ lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamenta 
palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 27. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzēja, Vācijas valstspiederīgā, kura dzīvo Vācijā, sūdzas par to, ka viņas 
laulāto draugu, kurš ir no Āfrikas, gatavojas izdot. Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas 
Parlamenta palīdzību, jo viņa vairs nevar atļauties advokāta pakalpojumus.

Saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un Līgumu par Eiropas Savienību Eiropas 
Komisijai nav vispārēju pilnvaru iejaukties atsevišķos cilvēka pamattiesību pārkāpumu 



PE428.030v01-00 2/2 CM\789376LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

gadījumos. Eiropas Komisija var šādi rīkoties tikai tad, ja ir iesaistīti Eiropas Kopienas tiesību 
akti. Tāpēc Komisijai nav iespējas pārbaudīt iespējamos pamattiesību pārkāpumus, kam nav 
saistības ar Kopienas tiesību aktiem. 
Lūgumrakstā, pamatojoties uz sniegto informāciju, nebija iespējams konstatēt saistību starp 
iespējamiem pamattiesību pārkāpumiem un Kopienas tiesību aktiem. Tāpēc Komisijai nav 
iespējams turpināt šo lietu. 

Ja lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka ir pārkāptas viņas tiesības minētajā gadījumā, tad
prasības apmierināšanas iespējas jāmeklē valsts līmenī atbildīgajās varas iestādēs, tostarp 
tiesās. 
Visbeidzot, ikviens, kurš uzskata, ka ir pārkāptas kādas no viņas vai viņa pamattiesībām, var 
iesniegt sūdzību Eiropas Padomes Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Tiesa var lietu izskatīt pēc tam, 
kad ir izmantoti visi valsts līmenī pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi.”


