
CM\866793LV.doc PE464.853v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

6.5.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0977/2010, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Guy 
Gerome, par strīdu ar Vācijas tiesu iestādēm un par viņa kā ES pilsoņa 
tiesību iespējamiem pārkāpumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs informē par viņa strīdu ar Vācijas tiesu iestādēm. Strīds pirms 
daudziem gadiem aizsākās tāpēc, ka starp lūgumraksta iesniedzēju un citiem tā paša 
dzīvojamā masīva iedzīvotājiem pastāvēja domstarpības, lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 
ir upuris pret viņu kā pret Vācijā dzīvojošu ārvalstnieku vērstai sazvērestībai un ka Vācijas 
varas iestādes cenšas panākt viņa izraidīšanu uz Franciju. Viņš uzskata, ka ir pārkāptas viņa 
tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties Eiropas Savienībā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 22. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš pēc izcelsmes ir francūzis, vairākus gadus dzīvo Vācijā. Viņš 
pauž, ka Vācijas varas iestādes ir pārkāpušas viņa kā Eiropas pilsoņa tiesības un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartu, īpaši tās 1., 6.–8., 17., 20., 21., 45. un 47. pantu, proti, 
nolemjot attiecībā uz viņu pieņemt aizsardzības pasākumu, kas paredzēts mazaizsargātiem 
pieaugušajiem, un uzsākt viņa mājokļa piespiedu pārdošanu.
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Komisijas loma attiecībā uz dalībvalstu rīcību vai bezdarbību ir ierobežota līdz Savienības 
tiesību aktu piemērošanas uzraudzībai, ko kontrolē Eiropas Savienības Tiesa.
Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 1. punktā Eiropas Savienības Pamattiesību hartai 
piešķirts tāds pats juridiskais spēks kā līgumiem; tomēr saskaņā ar Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 51. panta 1. punkta noteikumiem minētās Hartas noteikumi attiecas uz 
Savienības iestādēm un struktūrām, ievērojot subsidiaritātes principu, un uz dalībvalstīm tikai 
tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus.

Tomēr, pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, nešķiet, ka, pieņemot 
lūgumrakstā minētos pasākumus, minētā dalībvalsts būtu rīkojusies, īstenojot Savienības 
tiesību aktus. Turklāt netiek atklāts, kā, pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, Vācijas varas 
iestādes būtu pārkāpušas viņa brīvību pārvietoties un uzturēties.

Tādējādi Komisija nevar secināt, ka Vācija nebūtu izpildījusi Eiropas Savienības tiesību aktos 
noteiktos pienākumus.

Lūgumraksta iesniedzēja ziņā ir izmantot viņam pieejamos tiesiskos līdzekļus saskaņā ar 
pieņemtajiem tiesiskās aizsardzības veidiem Vācijas tiesu iestādēs un vajadzības gadījumā, ja 
iekšējie tiesiskās aizsardzības līdzekļi būs izsmelti, Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Eiropas Komisija nevar iejaukties šajā lietā.


