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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

1.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1696/2008, ko Princesses de Croy Foundation vārdā iesniedza 
Beļģijas valstspiederīgā Jacqueline de Croy, par nepieciešamību pieņemt 
pasākumus ES līmenī, lai cīnītos pret bērnu seksuālo izmantošanu un atbalstītu 
šādas ļaunprātīgas izmantošanas upurus

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja kritizē nepilnības, kas pastāv dažās ES dalībvalstīs valstu līmenī, 
kuras daudzos gadījumos devušas iespēju cilvēkiem, kas atbildīgi par nepilngadīgo seksuālo 
izmantošanu, palikt nesodītiem. Lūgumraksta iesniedzēja aicina Eiropas Parlamentu 
iejaukties, lai steidzami pieņemtu ES tiesību aktus cīņai pret šā veida noziegumiem un upuru 
atbilstošam atbalstam. Lūgumraksta iesniedzēja aicina izveidot Eiropas aģentūru, lai pārvarētu 
plaisu starp vietējām iestādēm un Interpolu, no vienas puses, un upuriem vai noziegumu pret 
nepilngadīgajiem lieciniekiem, no otras puses.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 26. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

„Lūgumraksts
Lūgumraksta iesniedzēja atklāj sistemātiskas tiesas kļūdas virknē valstu (Beļģija, Nīderlande, 
Francija, Portugāle, Šveice), kas tiek pieļautas ar nodomu, lai kavētu kriminālizmeklēšanu 
attiecībā uz bērnu seksuālu izmantošanu, kas tiek darīts tādēļ, lai aizsargātu miertiesnešus vai 
tiesu sistēmai tuvu stāvošas personas, kas pašas ir iesaistītas šādās nelikumībās. Lūgumraksta 
iesniedzēja vērš uzmanību, ka nav runa par atsevišķiem gadījumiem.
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Lūgumraksts ir turpinājums citam lūgumrakstam par šo tēmu attiecībā uz Beļģiju (186/2004).

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Saskaņā ar LES 29. pantu Eiropas Savienības mērķis nodrošināt pilsoņiem augstu 
aizsardzības līmeni teritorijā, kur valda brīvība, drošība un tiesiskums, tiek sasniegts, īpaši 
apkarojot nodarījumus pret bērniem. Šim nolūkam līgums paredz kopēju rīcību policijas un 
tiesu sadarbības jomā krimināllietās.

Pamatojoties uz to, Savienība ir īstenojusi savu likumdošanas kompetenci, no kā 
visnozīmīgākais instruments ir Padomes 2003. gada 22. decembra Pamatlēmums 2004/68/JAI 
par bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu. Šis pamatlēmums 
tuvina valstu tiesību aktus, īpaši attiecībā uz kriminālpārkāpumu, sankciju un tiesas 
definīcijām.

Ar mērķi uzlabot aizsardzības līmeni, ar visaptverošu pieeju sagrupējot vainīgo personu 
vajāšanu, bērnu aizsardzību un nozieguma novēršanu, Komisija 2009. gada 25. martā 
iepazīstināja ar priekšlikumu Padomes pamatlēmumam par bērnu seksuālu izmantošanu un 
bērnu pornogrāfiju, ar ko atceļ Pamatlēmumu 2004/68/JAI.

Tomēr Savienība nav kompetenta tiesas izmeklēšanu jomā attiecībā uz atsevišķiem
gadījumiem. Saskaņā ar LES 33. pantu sabiedriskās kārtības uzturēšana ir dalībvalstu 
kompetencē.

Secinājumi

Savienība nevar pārskatīt valsts tiesu iestāžu lēmumus krimināljomā un nevar iejaukties 
lūgumraksta iesniedzējas minētajās lietās. Tādējādi Savienība nevar turpināt šo lūgumrakstu.”


