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Lūgumrakstu komiteja

30.5.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1164/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Marco Da 
Prato, par prasību pieņemt tiesību aktus ģimenes atbalstam

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs prasa pieņemt Eiropas Savienības tiesību aktus, kas atbalstītu 
ģimeni. Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka par spīti tam, ka Līguma par Eiropas Savienību 
preambulā teikts, ka tas izstrādāts, iedvesmojoties no Eiropas kultūras, reliģijas un 
humānisma mantojuma, kas ietver arī ģimenes aizsardzību, šķiet, ka līdz šim Eiropas tiesību 
aktos nav pienācīgi ņemta vērā šī sociālā institūcija.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Vairākās starptautiskās konvencijās principu līmenī ir noteikta ģimenes sociālās institūcijas 
aizsardzība bez tās definēšanas. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto ES dalībvalstu 
tiesību akti virzās nepareizajā virzienā un ģimenes un ģimenes dzīves koncepcijas 
veicināšanas vietā tajos ir sniegtas vienlīdzīgas tiesības vīriešiem un sievietēm, tādējādi 
neņemot vērā dzimumu dabiskās atšķirības. Lūgumraksta iesniedzējs pieprasa precētiem 
vīriešiem lielākas tiesības un varu ģimenē, pieņemot lēmumus, un viņš uzskata, ka jauktu 
klašu vietā jāievieš atsevišķa izglītība zēniem un meitenēm. Viņš uzskata, ka augstākās 
pakāpes valsts iestāžu amata kandidāti drīkstētu būt tikai precētas personas.

Ģimenes un ģimenes attiecību definīcija ir dalībvalstu kompetencē. Šīs definīcijas nosaka 
dalībvalstu materiālajās ģimenes tiesību normās. Ģimenes koncepciju izmanto vairākos tiesu 
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sadarbības civiltiesību jomā pieņemtajos instrumentos. Taču šie instrumenti neietver ģimenes 
jēdziena definīciju. No otras puses, ģimenes definīcija neietekmē Eiropas tiesību aktu 
piemērošanu, ja valsts tiesību aktu noteikumus piemēro pienācīgi. Komisija neplāno ierosināt 
tiesību aktus, kas iejauktos dalībvalstu materiālās ģimenes tiesību normās.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka esošais ES tiesiskais regulējums nodrošina 
atbilstošu ģimenes un ģimenes dzīves aizsardzību un šajā sakarā nav nepieciešams pieņemt 
nekādus tiesību aktus.

Turklāt saskaņā ar Līguma 165. pantu dalībvalstis ir atbildīgas par to izglītības sistēmu 
organizāciju un saturu.


