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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1267/2011, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Patric 
Lausch, par Ungārijas jauno likumu, kas paredz bez pajumtes palikušo 
pilsoņu sodīšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par Ungārijas valdību, kas gatavojas no 2012. gada 1. janvāra 
ieviest likumu par naudas sodu EUR 700 apmērā, kā arī iespējamu apcietinājumu tiem 
pilsoņiem, kuriem nav pajumtes. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka laikā, kad tiek īstenots 
taupības režīms, šādu situāciju kriminalizācija Eiropas Savienības dalībvalstī ir nevietā un tā 
ierobežo cilvēktiesības. Viņš piebilst, ka cietumi jau tā ir pārslogoti par 138 %. Lūgumraksta 
iesniedzējs lūdz Eiropas Savienību nekavējoties iejaukties, lai novērstu šo noteikumu 
piemērošanu. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību Eiropas 
Komisijai nav vispārēju pilnvaru iejaukties. Šādi tā var rīkoties tikai tad, ja iesaistīti Eiropas 
Savienības tiesību akti.

Saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 51. panta 1. punktu hartas noteikumi 
attiecas uz dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus. No lūgumraksta 
iesniedzēja sniegtās informācijas neizriet, ka konkrētā lieta ir saistīta ar ES tiesību aktu 
īstenošanu. Pasākumi bezpajumtniecības apkarošanai dalībvalstīs ir galvenokārt valsts 



PE513.186v01-00 2/2 CM\939002LV.doc

LV

reģionālo un vietējo varas iestāžu kompetencē. Tāpēc šajā jautājumā pašām dalībvalstīm 
jānodrošina, ka tiek ievērotas starptautiskajos nolīgumos un dalībvalstu iekšējos tiesību aktos 
paredzētās saistības attiecībā uz pamattiesībām.

Tomēr Komisija ir informēta par bezpajumtniecības problēmu, kas ir viena no sociālās 
atstumtības visradikālākajām izpausmēm. 2010. gada kopīgajā ziņojumā par sociālo 
integrāciju un sociālo aizsardzību tika pausts aicinājums izstrādāt un īstenot 
bezpajumtniecības novēršanas pasākumu valsts vai reģionālos plānus un noteikti daži tajos 
iekļaujamie aspekti. Rīcība Eiropas līmenī ir paredzēta, lai papildinātu dalībvalstu darbu, 
kurām ir galvenā kompetence un atbildība par bezpajumtniecības apkarošanu. Ar Eiropas 
fondu līdzekļiem tiek atbalstītas tādas darbības kā uz nodrošināšanu ar mājokli vērsta politika, 
lai apkarotu bezpajumtniecību, pētījums par bezpajumtniecības un migrācijas saikni vai 
Eiropas NVO tīkli. Komisija saistībā ar Eiropas platformu cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību atbalsta ERAF un ESF efektīvāku izmantošanu, veicina galveno dalībnieku 
savstarpējo dialogu un sekmē dalībvalstu centienus apkarot šo visradikālāko sociālās 
atstumtības formu. Komisija 20. februārī pieņemtajā Sociālo ieguldījumu paketē papildus 
mudināja dalībvalstis īstenot strukturālās reformas, lai risinātu bezpajumtniecības problēmu, 
un vienlaikus uzsvēra, ka bezpajumtniecības kriminalizācija ir izrādījusies neefektīva, 
stigmatizējoša, dārga un nerisina ar bezpajumtniecību saistītos sociālos jautājumus.

Secinājums

Pamatojoties uz šajā sūdzībā norādītajiem elementiem un nepastāvot ES kompetencei šajā 
jomā, Komisija nevar turpmāk izskatīt šo lietu.

Lūgumraksta iesniedzējs var iesniegt šo lietu valsts iestādēs, tostarp tiesu iestādēs, un, ja viņš 
uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības vai brīvības, ko garantē Eiropas Cilvēktiesību 
konvencija, viņš var iesniegt sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā. 


