
CM\942931LV.doc PE514.898v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

31.5.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0943/2012, ko iesniegusi Latvijas valstspiederīgā Jeļena 
Antonova, par diskrimināciju un personu brīvas pārvietošanās iespējamu 
pārkāpumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ir Latvijas pilsone, kas pastāvīgi dzīvo Nīderlandē. Nīderlandes 
nepilngadīgo aizbildnības un aizgādnības iestāde ir atcēlusi viņas vecāku tiesības attiecībā uz 
diviem nepilngadīgajiem bērniem un ievietojusi viņus bērnunamā. Lūgumraksta iesniedzēja 
uzskata, ka par iemeslu tam bijis vienīgi apstāklis, ka viņa runā tikai krievu valodā. Tomēr 
lūgumraksta iesniedzēja var pierādīt, ka viņa runā nīderlandiešu valodā, kuru viņa 
iemācījusies integrēšanās kursos. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Nīderlandes iestādes 
viņu diskriminē, pamatojoties uz viņas valodas zināšanām, un ka tam, ka viņa runā krieviski 
ar saviem bērniem, nav nekādas nozīmes vecāku pienākumu pildīšanā. Lūgumraksta 
iesniedzēja sūdzas arī par to, ka viņas bērniem nav atļauts bērnunamā vienam ar otru 
sarunāties krieviski, kaut gan tā ir viņu dzimtā valoda. Viņa uzskata, ka tā ir diskriminācija un 
Līguma un citu Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpšana. Viņa lūdz veikt izmeklēšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 14. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 31. maijā

Lūgumraksta iesniedzēja ir Latvijas pilsone, kas pastāvīgi dzīvo Nīderlandē. Nīderlandes 
varas iestādes ir atņēmušas viņai aizbildnības tiesības uz abiem bērniem; viens no iemesliem 
acīmredzot bijis tas, ka viņa runā tikai krievu valodā, lai gan viņa apgalvo, ka tā nav taisnība, 
jo sarunvalodas līmenī viņa runājot arī nīderlandiešu valodā.
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Lūgumrakstu komitejas sēdē 2013. gada 20. februārī lūgumraksta iesniedzējas dēls minēja 
papildu apstākļus, īpaši to, ka tiesas nolēmuma, ar kuru tika atņemtas aizbildnības tiesības, 
termiņš beidzās 2012. gada novembrī, bet tas tika nekavējoties atjaunots.

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. pantā ir aizliegta jebkāda veida diskriminācija, 
tostarp diskriminācija valodas dēļ.

Tomēr Eiropas Savienības pamattiesību harta neattiecas uz visām iespējamām pamattiesību 
pārkāpumu situācijām. Saskaņā ar 51. panta 1. punktu hartas noteikumi attiecas uz 
dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Eiropas Savienības tiesību aktus.

Pašreizējie ES tiesību akti attiecībā uz ģimenes tiesībām šim gadījumam nav piemērojami. 
Padomes Regulā (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi 
laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu (tā 
sauktā Briseles II regula) cita starpā ir paredzēti kopēji noteikumi par jurisdikciju un 
pasludināto spriedumu atzīšanu un izpildi attiecībā uz laulības šķiršanu un vecāku atbildības 
jautājumiem, tostarp saskarsmes tiesībām.

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju, šķiet, ka viņas minētais 
jautājums nav saistīts ar ES tiesību aktu piemērošanu. Tādējādi tikai dalībvalstīm ir 
jānodrošina, lai valsts pildītu starptautiskajos nolīgumos un attiecīgās valsts tiesību aktos 
noteiktos pienākumus attiecībā uz pamattiesību ievērošanu. Tāpēc Komisijai nav tiesību 
izteikt komentārus par lūgumraksta iesniedzējas ierosinātajiem pamattiesību jautājumiem.

Secinājums
Lūgumraksts neattiecas uz ES tiesību aktu piemērošanu, tāpēc Komisija nevar veikt 
turpmākas darbības šajā jautājumā.


