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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

06.5.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1580/2009, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgā 
Chantel Marriott, par Michael Turner un Jason McGoldrick atbrīvošanu, kuri 
no Apvienotās Karalistes tika izdoti Ungārijai saistībā ar apsūdzību 
krāpšanā

Lūgumraksts Nr. 1117/2010, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais O. F., 
par iespējami nelikumīgu un patvaļīgu Eiropas apcietināšanas ordera 
izmantošanu

1. Lūgumraksta Nr. 1580/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apstrīd Lielbritānijas iestāžu lēmumu izdot Michael Turner un Jason 
McGoldrick Ungārijai, lai viņiem izvirzītu apsūdzību krāpšanā GBP 13 000 apmērā.
Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka viņi neveiksmīgi ieguldījuši Ungārijā GBP 100 000, un 
apgalvo, ka tur viņi tiek nelikumīgi turēti apcietinājumā. Viņa apgalvo, ka ieslodzījuma 
apstākļi ir nepieņemami, un lūdz viņus nekavējoties atbrīvot, uzsverot, ka Ungārijas iestādes 
ir pārkāpušas viņu pamattiesības.

Lūgumraksta Nr. 1117/2010 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ir notikusi nelikumīga un patvaļīga Eiropas 
apcietināšanas ordera izmantošana, un norāda, ka Vācijas varas iestādes nav ievērojušas 
Padomes Pamatlēmuma 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas 
procedūrām starp dalībvalstīm noteikumus. Tādēļ viņš lūdz veikt izmeklēšanu par patvaļīgu 
Eiropas apcietināšanas ordera izmantošanu un Vācijas varas iestāžu veikto Eiropas tiesību 
aktu pārkāpumu.
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2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1580/2009 atzīts par pieņemamu 2010. gada 15. februārī.
Lūgumraksts Nr. 1117/2010 atzīts par pieņemamu 2010. gada 17. decembrī.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī par lūgumrakstu Nr. 1580/2009

Eiropas Komisijai nav pilnvaru iejaukties kādas dalībvalsts krimināltiesību sistēmas ikdienas 
darbā. Tādēļ šajā konkrētajā gadījumā tikai Ungārija ir atbildīga par cietumu pārvaldību un 
par to, lai tiktu pareizi īstenoti tās tiesību akti, kas attiecas uz aizturēšanas vietām.

Tomēr Komisijas vēlas paust šādus vispārīgus komentārus. Ungārijai ir pienākums ievērot 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju (ECTK), kuras dalībniece tā ir. ECTK 
3. pantā ir noteikts, ka „nevienu nedrīkst pakļaut spīdzināšanai, necilvēcīgai vai pazemojošai 
attieksmei vai sodam”. Saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) atzīto 3. pantā ir 
nostiprināta viena no vissvarīgākajām demokrātiskas sabiedrības vērtībām.1 Kopš 2001. gada ECT 
ir pastāvīgi interpretējusi ECTK 3. pantu tādējādi, ka nepieņemami apcietinājumā turēšanas 
apstākļi arī var būt ECTK 3. panta pārkāpums, pat ja nav pierādījumu tam, ka bijis skaidrs nolūks 
pazemot vai apkaunot personu. Tomēr saskaņā ar ECT praksi ļaunprātīgai attieksmei ir 
jāsasniedz smaguma pakāpes minimums, lai tā ietilptu 3. panta piemērošanas jomā. Šis 
obligāto standartu novērtējums pēc būtības ir relatīvs; tas ir atkarīgs no visiem lietas 
apstākļiem, piemēram, ļaunprātīgās izturēšanās ilguma, tās fiziskajām un garīgajām sekām un, 
dažos gadījumos, aizturētās personas dzimuma, vecuma un veselības stāvokļa. Saistībā ar 
jautājumu par pārpildītajiem cietumiem attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja tiesībām uz viņa 
fiziskās un garīgās neaizskaramības ievērošanu vai viņa tiesībām uz privātumu un viņa 
privātās telpas aizsardzību var arī uzdot jautājumu par atbilstību ECTK 8. panta prasībām 
(tiesības uz privāto dzīvi).2

Ievērojot attiecīgus nosacījumus, lūgumraksta iesniedzējs var vērsties Eiropas Cilvēktiesību 
tiesā vai Eiropas Padomes Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas 
rīcības vai soda novēršanai (CPT) sekretariātā F-67075, Strasbourg Cedex, Francijā.

Komisija neplāno šīs konkrētās lietas tālāku izskatīšanu.

4. Komisijas atbilde — REV, kas saņemta 2011. gada 3. martā par lūgumrakstu 
Nr. 1580/2009 un Nr. 1117/2010

Papildus Komisijas 2010. gada aprīļa paziņojumam par lūgumrakstu Nr. 1580/2009 un jo 
īpaši attiecībā uz apgalvojumu par Eiropas apcietināšanas orderu (EAO) nepareizu 
izmantošanu Komisija vēlas vērst Lūgumrakstu komitejas uzmanību uz analītisku informāciju 
par EAO izmantošanu, kas ir Padomes ikgadējs izdevums ar dalībvalstu atbildēm uz tās 

                                               
1 Savā 1996. gada 15. novembra spriedumā lietā Chahal pret Apvienoto Karalisti ECT konstatēja, ka Chahal
kungu nevarēja deportēt uz Indiju, jo pastāvēja reāli draudi, ka viņš tiktu pakļauts tādai attieksme, kas ir pretrunā 
ECTK 3. pantam.
2 Sk. ECT 2001. gada 19. aprīļa spriedumu lietā Peers pret Grieķiju un 2009. gada 20. janvāra spriedumu lietā 
Sławomir Musiał pret Poliju.
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anketu par šo tematu1. Jaunākās gada tabulas ir par 2009. gadu. Taču vēlreiz jāuzsver, ka 
Komisijai nav tiesiska pamata iejaukties EAO procedūrā un, kā iepriekš norādīts, tā nevar 
sīkāk izskatīt šo lūgumrakstu. Turklāt abas šajā lūgumrakstā minētās personas pa šo laiku ir 
atbrīvotas.

Komisija nav kompetenta iejaukties arī saistībā ar lūgumrakstā Nr. 1117/2010 minēto 
gadījumu. Vispārīgāks jautājums, kas ierosināts lūgumrakstā Nr. 1117/2010, par to, vai visas 
dalībvalstis pareizi piemēro EAO un jo īpaši, vai tās to dara „proporcionāli” (t. i. — tikai 
attiecībā uz būtiskām lietām), ir svarīgs temats, par kuru dažās dalībvalstīs ir lielas bažas un 
par ko deputāti ir uzdevuši jautājumus. Komisija ir informēta, ka uzticību EAO ietekmē 
sistemātiska EAO izsniegšana personu nodošanai, kuras tiek meklētas saistībā ar bieži vien 
maznozīmīgiem pārkāpumiem. Šo jautājumu nesen konstruktīvi risināja Eiropas Savienības 
Padome.  Dokumentā par turpmākiem pasākumiem, kas attiecībā uz Eiropas apcietināšanas 
orderi veikti pēc ieteikumiem, kuri doti galīgajā pārskatā par savstarpēju izvērtējumu ceturto 
kārtu, Komisija iekļāva grozījumus rokasgrāmatā par EAO attiecībā uz proporcionalitāti2.
Secinājumus saistībā ar šo pārskatu Tieslietu un iekšlietu padome pieņēma 2010. gada 
3. jūnija sanāksmē3. Grozītajā rokasgrāmatā tagad paredzēti faktori, kas jāizvērtē, izsniedzot 
EAO, un iespējamās alternatīvas, kas jāapsver pirms EAO izsniegšanas4.  Grozītā 
rokasgrāmata sniedz vienotus ieteikumus praktiķiem visās dalībvalstīs (saistībā ar to 
attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, ja tādi ir) attiecībā uz veidu, kādā piemērojama 
proporcionalitātes pārbaude pirms EAO izsniegšanas. Komisija pašreiz gatavo ziņojumu par 
pamatlēmuma attiecībā uz EAO īstenošanu kopš 2007. gada, kurā jo īpaši uzmanība tiks 
pievērsta proporcionalitātes jautājumam. Šis ziņojums, protams, tiks pēc iespējas ātrāk 
nosūtīts Parlamentam.

5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2011. gada 6. maijā par lūgumrakstu 
Nr. 1580/2009 un Nr. 1117/2010

Papildu informācija, ko lūgumraksta iesniedzējs attiecībā uz lūgumrakstu Nr. 1117/2010 
iesūtījis 2011. gada  2. februārī, nav mainījusi Komisijas viedokli, jo šī informācija satur 
sīkākus papildinājumus par lietu, kurā Komisija nav kompetenta iejaukties, kā tas jau tika 
norādīts Komisijas 2011. gada 3. marta paziņojumā.

Komisija vēlas izmantot šo iespēju, lai informētu Parlamentu, ka 2011. gada 11. aprīlī 
Komisija ir pieņēmusi ziņojumu par Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmuma par Eiropas 
apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm īstenošanu kopš 
2007. gada. Ziņojums un tam pievienotais personālam paredzētais darba dokuments ir 
pieejams ar šādas saites starpniecību:
http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

                                               
1 Padomes dokumenti COPEN 52 REV 5 9005/5/06, COPEN 106 REV 5 11371/5/07, COPEN 116 REV 
2
10330/2/08, COPEN 87 REV 4 9734/4/09 un COPEN 64 REV 4 7551/7/10, kas pieejami vietnē
http://register.consilium.europa.eu)
2 Padome 8436/2/10 COPEN 3. lpp.
3 Padome 10630/1/10 PRESSE 161
4 Padome 8302/4/09 COPEN 68 15. lpp.; 7361/10 COPEN 59 4. lpp.; 8436/2/10 COPEN 3. lpp.


