
DT\906407LV.doc PE483.790v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

25.6.2012

DARBA DOKUMENTS
par faktu vākšanas vizīti Berlīnē 2011. gada 23.–24. novembrī

Lūgumrakstu komiteja

Delegācijas vadītāja: Iliana Malinova Iotova



PE483.790v02-00 2/14 DT\906407LV.doc

LV

Dalībnieki:

Iliana Malinova Iotova (S&D, BG) (Delegācijas vadītāja)
Heinz Becker (PPE, A)
Philippe Boulland (PPE, FR)
Lena Kolarska-Bobinska (PPE, PL)
Angelika Werthmann (NI, A)

Dr Peter Jahr (PPE) (ex-officio loceklis)
Rainer Wieland (PPE) (ex-officio loceklis)

Pamatojums
Lūgumrakstu komiteja joprojām saņem salīdzinoši daudz lūgumrakstu par iespējamu 
diskrimināciju, ko veic Vācijas Jauniešu sociālās aprūpes dienests (Jugendamt), un nepareizu 
tā pārvaldību. Lūgumrakstu komiteja jau izvirzīja šo jautājumu Vācijas iestādēm pēdējā 
pilnvaru termiņa laikā, galvenokārt 2007. gada martā, kad notika delegācijas vizīte Berlīnē, 
kuras rezultātā tā sagatavoja dokumentu, kas kopš tā laika nosaka delegācijas politiku. Taču 
sakarā ar to, ka Lūgumrakstu komiteja joprojām saņem līdzīgus lūgumrakstus, kā arī šīs 
problēmas ārkārtīgi jutīgā rakstura dēļ tā nolēma atkārtoti izskatīt šo jautājumu, organizējot 
jaunu Lūgumrakstu komitejas, Vācijas Bundestāga Ģimenes lietu, veco ļaužu, sieviešu un 
jaunatnes komitejas un Vācijas kompetento iestāžu pārstāvju tikšanos.

Būtībā lūgumraksti, ko lielākoties iesniedz sarūgtināts vecāks, uzsver lūgumrakstu iesniedzēju 
reakciju uz situāciju, ko viņi uzskata par labvēlīgāku attieksmi pret tiem vecākiem, kas ir 
Vācijas pilsoņi, un izrietošajiem šķēršļiem, grūtībām vai neiespējamību tam laulātajam, kam 
nav Vācijas valstspiederības, kontaktēties ar savu bērnu pat ierēdņa klātbūtnē stingri 
piemēroto valodas noteikumu dēļ, kuri paredz tikai vācu valodas lietošanu. Tas rada prima 
facie diskrimināciju tautības vai valodas dēļ, kas ir pretrunā ES Līguma nosacījumiem. 
Vācijas valstspiederīgie — vecāki — arī iesniedz lūgumrakstus Eiropas Parlamenta 
Lūgumrakstu komitejai, sūdzoties par Vācijas Jauniešu sociālās aprūpes dienesta darbībām un 
pieņemtajiem lēmumiem; tomēr šajos gadījumos ES Līguma nosacījumus nevar piemērot 
attiecībā uz diskrimināciju, lai gan citi nosacījumi, piemēram, tie, kas ietverti Pamattiesību 
hartā, varētu būt atbilstīgi.

Jāatzīmē, ka saņemtie lūgumraksti var nesniegt pilnīgu informāciju par katru gadījumu un 
tajos patiešām var būt aplūkota iesaistīto vecāku un — vēl jo svarīgāk — pašu bērnu, kuru 
interesēm visos gadījumos jābūt pirmajā vietā, ļoti sarežģītās un traumējošās situācijas viena 
puse.

Delegācijas locekļi un Lūgumrakstu komiteja izsaka pateicību par labo sadarbību ar Vācijas 
iestādēm visos līmeņos šīs vizītes laikā.

Sanāksme Berlīnē, Bundestāgā, 2011. gada 24. novembrī

Rīta cēliens
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 9.00 - 10.15

Pēc delegācijas vadītājas Iliana Malinova Iotova ievadvārdiem — viņa uzsvēra, ka vizītes 
mērķis nav pieņemt lēmumus atsevišķos gadījumos vai iejaukties valsts tiesību aktos, bet 
noskaidrot lūgumrakstu iesniedzēju izteiktos apgalvojumus — programma sākās ar tikšanos 
ar Sabine Brieger, Berlīnes-Pankovas/Vaissenzes Ģimenes tiesas tiesnesi un Starptautiskā 
Hāgas tiesnešu tīkla koordinācijas tiesnesi, un Azime Zeycan — advokāti, kas specializējusies 
ģimenes tiesībās.

Sabine Brieger sniedza pārskatu par tiesvedību ģimenes tiesību jomā saistībā ar vecāku 
aizbildnību. Viņa uzsvēra, ka lietās, kas attiecas uz laulātiem vecākiem, viņiem parasti arī 
turpmāk ir kopīgas aizgādības tiesības, un lēmums par bērna dzīvesvietu un citām 
formalitātēm 60 % gadījumu tiek pieņemts, savstarpēji vienojoties un bez tiesas lēmuma. 
Tikai 2,3 % no šādām bērnu aizbildnības lietām izvēršas par nemitīgu cīņu tiesā.

Lietās, kas saistītas ar nelaulātiem vecākiem, māte iegūst pilnīgas aizbildnības tiesības, ja 
vecāki nav iesnieguši pieteikumu par aizbildnību. Visi vecāki — gan laulāti, gan nelaulāti —
var vērsties arī pie Jugendamt, lai izstrādātu tādu savstarpēju risinājumu, kas varētu būt 
pamats tiesas lēmumam par vecāku atbildību.

Saskaņā ar Vācijas Civilkodeksu ģimenes tiesa var iejaukties vecāku tiesībās tikai tad, ja ir 
apdraudēta bērna labklājība (nolaidība, ļaunprātīga izmantošana, seksuāla vardarbība) un 
vecāki nespēj vai nevēlas atrisināt šo bīstamo situāciju. Šādās lietās, kad Jugendamt piedalās 
tiesā un tiesa to uzklausa, vecākam var pilnīgi vai daļēji atņemt bērna aprūpes tiesības, un 
tiesa var izdot lēmumu par tikšanos ierēdņa klātbūtnē.

Sabine Brieger arī uzsvēra, ka svarīga ir bērna līdzdalība un pārstāvība tiesvedībā, personīga 
uzklausīšana (parasti no 3 gadu vecuma un obligāti attiecībā uz bērniem no 14 gadiem) un 
bērna informēšana par attiecīgo jautājumu, lietas norisi un, protams, par iespējamo tiesvedības 
iznākumu. Viņa arī pievērsa uzmanību tam, cik svarīga ir starpnozaru sadarbība, taču 
norādīja, ka galu galā par saprātīgu risinājumu ir atbildīgi vecāki.

Savukārt Azime Zeycan, kas strādā par advokāti Bohumā, norādīja, ka Sabine Brieger
situāciju ir aprakstījusi pārāk rožainās krāsās un ka viņa šajā sanāksmē piedalās tāpēc, lai 
sniegtu reālistisku priekšstatu par to, kā šī sistēma darbojas. Viņa atsaucās uz Turcijas pilsoņa 
Kazim Görgülü (Azime Zeycan bija viņa advokāte) lietu; Kazim Görgülü gadiem ilgi lūdza 
piešķirt viņam aizgādību pār viņa ārlaulības dēlu, kuru māte, Vācijas valstspiederīgā, pēc 
dzemdībām bez viņa piekrišanas bija atdevusi adopcijai. Lieta nonāca Eiropas Cilvēktiesību 
tiesā, kas atzina Vācijas iestādes par vainīgām Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8. panta (par 
privātumu) pārkāpšanā.

Azime Zeycan teica, ka Jugendamt darbiniekiem ir vajadzīga labāka apmācība un ka viņi 
dažkārt neņem vērā tiesas lēmumus. Viņa arī iestājās par to, ka līdz tiesas galīgā sprieduma 
pasludināšanai būtu jāatbalsta kopīga aizbildnība. Šajā sakarā viņa atsaucās uz 
Thomas Porombka lietu (Azime Zeycan bija viņa advokāte) par aizbildnību pār viņa diviem 
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bērniem, no kuriem vienam ir garīgās un fiziskās attīstības traucējumi1. Sākotnēji tiesa viņam 
bija piešķīrusi aizbildnību pār bērniem, taču pēc Jugendamt iejaukšanās aizbildnība tika 
nodota bērnu mātei, kura, kā apgalvo Thomas Porombka, nespēj uzņemties atbildību par 
bērna ar nopietniem attīstības traucējumiem audzināšanu. Tādējādi advokāte uzsvēra, ka 
Jugendamt nav izpildījis juridisku lēmumu.

Visbeidzot Azime Zeycan pievērsa uzmanību nopietnajai problēmai saistībā ar vecāku 
atsvešināšanās sindromu (PAS), kas izpaužas kā bērnu galēja „smadzeņu skalošana”, ko īsteno 
viens no vecākiem. Šī „smadzeņu skalošana” tiek veikta ar mērķi atriebties, un sarūgtināta 
vecāka prātā nav lielākas atriebības, kā liegt otram vecākam iespēju ieņemt jēgpilnu vietu 
bērna dzīvē. Šis sindroms izpaužas arī sarežģītākā formā, kļūstot par iemeslu bērna iespējamai 
nolaupīšanai.

Sekojošajā diskusijā komitejas locekļi pievērsa uzmanību arī iespējamām izmaiņām 
Jugendamt struktūrā, problēmām attiecībā uz laulātajiem, kas pārstāv divas tautības, valodas 
problēmām, līdzīgu lietu skaitam citās dalībvalstīs, ārvalstu vecāku iespējamajai 
diskriminācijai, Jugendamt kontrolei, PAS un vienkāršajai manipulēšanai ar bērniem 
invalīdiem, kā arī Jugendamt uzraudzības, tikšanos ierēdņa klātbūtnē un tulkošanas 
uzraudzības mehānismam un iespējamajiem iemesliem, kāpēc netiek izpildīti tiesas lēmumi 
(apmācības vai spējīgu darbinieku trūkums).

Atbildot komitejas locekļiem, Sabine Brieger apgalvoja, ka nav vajadzības veikt izmaiņas 
Jugendamt struktūrā. Problēma ir tā, ka vecāki bieži vien nezina, kādas ir Jugendamt
funkcijas. Jugendamt ir administratīva struktūra, bet par vecāku tiesībām un pienākumiem 
lemj tiesa. Kad notiek tikšanās ierēdņa klātbūtnē, ciktāl tas iespējams, tiek nodrošināta 
tulkošana, un juridiskā palīdzība ir ļoti dāsna. 

Azyme Zeycan savā atbildē komitejas locekļiem uzsvēra, ka hierarhiskā Jugendamt pārstāvju 
atbildības kontrole nedarbojas un ka to vajadzētu aizstāt ar funkcionālu kontroli.

 10.15 - 11.00

Sanāksmes turpinājumā piedalījās Vācijas Bundestāga Lūgumrakstu komitejas locekļi2.
Pirmā runāja Iliana Malinova Iotova, norādot, ka viens no galvenajiem šīs vizītes mērķiem ir 
viedokļu apmaiņa par lūgumrakstiem saistībā ar Jugendamt. Kersten Steinke (priekšsēdētāja) 
atbildēja, ka Vācijas federālās struktūras dēļ Jugendämter neietilpst Bundestāga kompetencē, 
bet ir federālo zemju (Länder) pārziņā, tāpēc šis jautājums nevar būt pamats diskusijai. Tomēr
Vācijas Bundestāga Lūgumrakstu komitejai ir iesniegti 25 lūgumraksti par šo jautājumu, un 
komiteja ir nosūtījusi tos attiecīgo zemju Lūgumrakstu komitejām.

Kersten Steinke turpināja, sniedzot pārskatu par Vācijas Bundestāga Lūgumrakstu komitejas 
struktūru un darbu. Cita starpā viņa paskaidroja, ka 2005. gadā Bundestāgs ieviesa tiešsaistes
lūgumrakstu sistēmu, kas ļauj iedzīvotājiem iesniegt un parakstīt lūgumrakstu, lasīt papildu 
informāciju par šo jautājumu un tiešsaistes forumā pievienot komentārus saistībā ar katru

                                               
1 Lūgumraksts Nr. 0128/2007.
2 Kersten Steinke (priekšsēdētāja), Gero Storjohann (priekšsēdētāja vietnieks), Günter Baumann, 
Klaus Hagemann, Dr. Peter Röhlinger un Ingrid Remmers (koordinatori).
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lūgumrakstu. Šo sistēmu raksturo tās integrācija pārstāvības demokrātijas procesos, un vairāk
nekā 1,8 miljoni iedzīvotāju lūgumrakstus ir parakstījuši tiešsaistē.

Turpmākajā viedokļu apmaiņā komitejas locekļi pieminēja arī tādus jautājumus kā pilsoņu
iniciatīva, progresa trūkums ar Jugendamt saistītajās lietās kopš delegācijas pēdējās vizītes
2007. gadā, attieksme Bundestāgā pret lūgumrakstiem saistībā ar Jugendamt, Bundestāga
Lūgumrakstu komitejas pilnvaras salīdzinājumā ar EP Lūgumrakstu komitejas pilnvarām, 
procedūru paātrināšana un ES tiesību aktu īstenošana. 

P. Boulland apšaubīja 2006. gada 18. decembra lēmumu par Thomas Porombka iesniegto 
lūgumrakstu, kurš netika nosūtīts attiecīgajai federālajai zemei, bet kurā tika secināts, ka: 
„strīdā starp vecāku interesēm un bērna interesēm par to, kuras ir svarīgākas, bērna 
intereses ir prioritāras, tādēļ vecāki nevar apstrīdēt Jugendamt neitrālo pozīciju”.

Vācijas puses sarunu dalībnieki lūdza Eiropas Parlamentu sniegt labāku atgriezenisko saikni 
par tiem lūgumrakstiem, ko tam nosūtījis Bundestāgs, un, iespējams, 2012. gadā organizēt 
kopīgu sanāksmi, lai uzlabotu sadarbību jautājumos, kuri ietilpst to attiecīgajā kompetencē.
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 11.00 - 12.001

Iliana Malinova Iotova apsveica Gabriele Scholz, Starptautiskā Sociālā dienesta (ISD/SKS) 
Vācijas filiāles vadītāju, ar kuru kopā bija ieradušies Ursula Rölke, advokāte, un Georg Stahl, 
sociālais darbinieks.

Pirmā runāja Gabriele Scholz, izskaidrojot ISD darbu un tā organizatorisko struktūru. ISD ir 
Starptautiskā Sociālā dienesta (ISS) Vācijas filiāle un vienlaikus Vācijas Sabiedriskās un 
privātās labklājības asociācijas, ko finansē Federālā Ģimenes lietu, veco ļaužu, sieviešu un 
jaunatnes ministrija, „Septītā nodaļa”. ISD aktīvi darbojas starptautisko ģimenes konfliktu, 
bērnu aizsardzības un migrācijas jomās, uzņemoties starpnieka lomu starp brīvprātīgajām 
labklājības aģentūrām, jauniešu sociālās aprūpes un citām iestādēm, un ģimenes tiesām Vācijā 
un ārvalstīs. Tā sniedz pakalpojumus starptautiska mēroga lietās, saņem sociālos ziņojumus 
no ārvalstīm un sniedz konsultācijas brīvprātīgajām labklājības aģentūrām, pašvaldībām un 
tiesām, kā arī privātpersonām. ISD veido speciālistu — juridisko un sociālo darbinieku —
starpnozaru komanda. Pēc tam Gabriele Scholz pievērsās pārrobežu ģimenes konfliktiem un 
norādīja, ka šādi konflikti ietekmē ne tikai divu tautību laulātos (vācieti un ārvalstnieku 
(ārvalstnieci)), bet arī daudzus dažādus pārus, kurus veido neskaitāmu tautību laulātie. Tāpēc 
starptautiskajos noteikumos galvenā uzmanība ir pievērsta pastāvīgajai dzīvesvietai, nevis 
tautībai. 

Gabriele Scholz sniedza īsu pārskatu par Vācijas ģimenes tiesībām un ISD nozīmi šajā 
kontekstā. Viņa norādīja, ka pamatprincips, ko tiesa vai Jugendamt ievēro, pieņemot jebkuru 
lēmumu, ir bērna intereses. Ģeogrāfiskā attāluma dēļ ir grūtāk atrisināt konfliktus un 
noskaidrot lietas, un attiecīgo aģentūru speciālistiem nav viegli sekot līdzi daudzajiem tiesību 
aktiem, starptautiskajām konvencijām, kā arī kultūras un valodas īpatnībām. ISD pieredze 
liecina, ka šī sarežģītība ir viens no dažu Jugendämter darbinieku iespējamo kļūdu iemesliem, 
taču kopumā šie dienesti strādā labi. Jāatzīmē, ka iestādes citās pasaules valstīs sastopas ar 
tādām pašām problēmām, tādējādi arī tās var kļūdīties, izskatot lietas, kas attiecas uz dažādu 
kultūru pārstāvjiem. ISD nevar atbalstīt apsūdzības, ka Jugendämter sistemātiski diskriminē 
tos vecākus, kuri ir ārvalstnieki. 

Iepriekš minētajās lietās ISD sniedz sociālos ziņojumus, kas ir pamats lēmumu pieņemšanai. 
ISD vienmēr cenšas konsultēt, kā var saglabāt vecāku un bērnu attiecības, un strādā, lai 
panāktu izlīgumu. Turklāt tas nodrošina informāciju un mācību seminārus speciālistiem par 
citu valstu laulības un ģimenes tiesībām, kultūras atšķirībām un starptautiskajiem tiesību 
aktiem.

Gabriele Scholz arī aprakstīja vecāku uzvedību konfliktos, kas bieži ir ļoti saasināti. 
Nespēdami rast risinājumu paši, vecāki dažreiz cīnās ar visiem iespējamiem līdzekļiem, 
cenšoties atrast sabiedrotos savā tiesas prāvā. Tiem cilvēkiem un organizācijām, kas viņus 
neatbalsta, draud iespēja tikt uzskatītiem par pretiniekiem. Privāti konflikti dažkārt pat 
izvēršas līdz divpusējam līmenim. Šajā saistībā viņa atsaucās uz Colombo lietu2, kurā 

                                               
1 Šajā sanāksmes daļā piedalījās Sibylle Laurischk, Ģimeņu, senioru, sieviešu un jaunatnes lietu komitejas 
priekšsēdētāja. 
2 Lūgumraksts Nr. 1614/2009.
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attiecīgais vecāks nepārprotami sūdzējās ne tikai par Vācijas, bet arī par Itālijas iestādēm. 
Šajos konfliktos bērna intereses izslīd no redzesloka.

Turklāt viņa norādīja, ka gan federālajām, gan reģionālajām iestādēm arvien vairāk ir jāņem 
vērā starptautiskā dimensija. Lai sniegtu ieteikumus privātpersonām un speciālistiem, valdība 
piešķīra ISD centrālā informācijas kontaktpunkta funkciju starptautiskajos ģimenes konfliktos, 
un Jugendämter regulāri lūdz organizēt apmācības seminārus. 

Sekojošajā viedokļu apmaiņā komitejas locekļi pievērsa uzmanību arī pārredzamībai un 
sadarbībai starp ISD/ISS un Jugendamt, kompetenču jomai, valodas problēmām, daudzajām 
sūdzībām par Vāciju, pārsūdzības iespējām administratīvajā vai juridiskajā līmenī, bērnu 
tiesību ombuda (kāds ir Polijā) neesībai, Jugendamt darbinieku apmācībai, centrālajam 
kontaktpunktam, jautājumam par Jugendämter kontroli, tikšanās reizēm ierēdņa klātbūtnē un 
iespējai kontaktēties ar vecvecākiem ārzemēs.

Gabriele Scholz savā atbildē paziņoja, ka Jugendamt nav atbildīgs par operatīvo darbu 
ārzemēs. To veic ISD un tā sadarbības partneri. Lietās, kas attiecas uz kontaktiem ar 
radiniekiem ārzemēs, ISD sazinās ar attiecīgo iestādi un lūdz vietējo sociālo dienestu 
sadarboties, lai sniegtu iesaistītajām personām nepieciešamās iespējas. Sadarbība ar tiesām un 
Jugendamt ir auglīga, lai gan Jugendämter bieži ir pārslogoti ar darbu. Jugendamt pieņemtie 
lēmumi ir jāapstiprina tiesai, vai arī tos var pārsūdzēt tiesā. Attiecībā uz lielo sūdzību skaitu 
par Jugendämter viņa teica, ka šīs daudzās sūdzības, iespējams, ar nolūku ir iesniegušas
„ieinteresētās” aprindas. 

Viņa pievērsa komitejas locekļu uzmanību nepatiesajām apsūdzībām saistībā ar Vācijas 
vēsturi un tīmekļa vietnei, kurā ārvalstnieki tiek aicināti sūdzēties par Jugendämter. Šajā 
tīmekļa vietnē kāda Francijas organizācija piedāvā palīdzību Eiropas Parlamentam adresētu 
lūgumrakstu sagatavošanā, lai Vācijas Jugendämter nonāktu Eiropas Parlamenta uzmanības 
lokā.

Atbildot uz jautājumu par tikšanās reizēm ierēdņa uzraudzībā, uzstājās Ursula Rölke. Viņa 
teica, ka rīkojumu par tām var izdot tikai tiesa — noteiktos apstākļos un tāpēc, lai ievērotu 
bērna intereses. Viņa minēja, ka vecākiem esot bijis jālieto vācu valoda tikai tad, kad tas bija 
būtiski svarīgi, lai aizsargātu bērnu. 

Pēcpusdiena

Iliana Malinova Iotova apsveica pēcpusdienas sanāksmes dalībniekus: Uta von Pirani, 
Berlīnes-Šarlotenburgas/Vilmersdorfas Jauniešu sociālās palīdzības dienesta direktori, Dr. 
Heike Schmid-Obkirchner, Federālās Ģimenes lietu, veco ļaužu, sieviešu un jaunatnes 
ministrijas struktūrvienības vadītāju, Eberhard Carl, Federālās Tieslietu ministrijas 
struktūrvienības vadītāju, Sabine Brieger, Berlīnes-Pankovas/Vaissenzes Ģimenes tiesas 
tiesnesi un Starptautiskā Hāgas tiesnešu tīkla koordinācijas tiesnesi1, Gerhard Bley, 
Mēklenburgas-Priekšpomerānijas federālās zemes Darba, vienlīdzības un sociālo lietu 
ministrijas struktūrvienības vadītāju, un Valéry Turcey, Federālās Tieslietu ministrijas 

                                               
1 Sarunu dalībniece rīta cēliena sanāksmē.
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koordinatoru sadarbībai ar Franciju1.

Uta fon Pirani sniedza pārskatu par Jauniešu sociālās palīdzības dienesta (Jugendamt) 
administratīvo struktūru, par piemēru izmantojot Berlīnes-Šarlotenburgas/Vilmersdorfas 
(apm. 320 000 iedzīvotāju) dienestu un tā sniegtos pakalpojumus. Galvenie Jugendämter
uzdevumi ir sekmēt jauniešu personisko izaugsmi un sociālo attīstību un palīdzēt novērst vai 
likvidēt grūtības, sniegt izglītojošas konsultācijas un palīdzību vecākiem un citām personām, 
kam ir vecāku pilnvaras, aizsargāt bērnus un jauniešus no kaitējuma viņu labklājībai un 
palīdzēt saglabāt vai radīt labus dzīves apstākļus un labvēlīgu vidi bērniem, jauniešiem un 
viņu ģimenēm. Daudz ģimeņu lūdz šos pakalpojumus un izmanto tos. 

Jauniešu aprūpes dienestā strādā gandrīz tikai kvalificēti darbinieki, tostarp sociālie darbinieki 
saskaņā ar atbildības jomu (bieži viņiem ir atbilstoša papildu kvalifikācija), sertificēti 
psihologi, administrācijas amatpersonas un sekretāri, bet atpūtas centros — jauniešu un bērnu 
aprūpes darbinieki. 

Uta fon Pirani uzsvēra, ka viņas amatā svarīgs darbības princips ir pārredzamība. Cilvēkiem, 
kas nonāk saskarē ar Jugendamt, būtu jāzina attiecīgo darbinieku pienākumi un viņu rīcības 
iemesli. Viņa uzsvēra, ka Jugendamt nerīkojas aizmuguriski. Viņa arī norādīja, ka, būdama 
Berlīnes-Šarlotenburgas/Vilmersdorfas Jauniešu sociālās aprūpes dienesta direktore, viņa 
sūdzības uztver ļoti nopietni un vispusīgi tās izmeklē. Sūdzības par pabalstiem vai nodevu 
aprēķināšanu ir izraisījušas iebildumu procesus, un lēmuma pieņemšanai tās var nodot 
administratīvajā tiesā. Personāla uzraudzītāji iepazīstas ar sūdzībām, lai pārbaudītu, vai 
darbinieku sociāli pedagoģiskās vai psiholoģiskās darbības, kā arī viņu konsultatīvie atzinumi 
ir atbilstīgi un juridiski pamatoti. 2010. gadā jauniešu dienests iztērēja apmēram EUR 100 
miljonus. 57 % no šiem izdevumiem tika izmantoti, lai finansētu dienas aprūpi bērniem līdz 
skolas vecumam, bet 0,3 % — tikšanās reizēm ierēdņa klātbūtnē.

Jugendämter arī sniedz konsultāciju pakalpojumus ģimenes strīdu, laulāto šķirtības vai 
laulības šķiršanas tiesvedības gadījumā. Jugendämter uzdevums ir konsultēt vecākus par 
iespējamiem veidiem, kā atrisināt strīdu, vai par to, kā vislabāk izpildīt savus vecāku 
pienākumus pēc šķiršanās. To darot, Jugendämter izpilda savu starpniecības uzdevumu 
strīdos un šķiršanās prāvās. Mērķis ir panākt tādus risinājumus, kuri ir bērna interesēs. 
Jugendämter piedalās ģimenes tiesas prāvās, taču lēmumus, kas nosaka vecāku tiesības un 
pienākumus, var pieņemt tikai ģimenes tiesa, nevis Jugendämter. Uta fon Pirani norādīja, ka 
tikšanās ierēdņa klātbūtnē tiek uzskatīta par pagaidu pasākumu un ka tikšanās ierēdņa 
klātbūtnē pakalpojums Berlīnē tiek sniegts 42 valodās.

Visbeidzot viņa uzsvēra, ka darbu Jugendamt apgrūtina kritika, neuzticība un atzinības 
trūkums. Negatīvo publisko debašu dēļ, kas norisinās par Jugendämter plašsaziņas līdzekļos, 
un daļēji arī politikas dēļ vecākiem ir grūti savlaikus vērsties pie jauniešu dienesta pēc 
palīdzības un padoma. Viņa uzsvēra, ka policija tiek iesaistīta tikai tajos gadījumos, kad ir 
apdraudēti bērni, un ka visā valstī darbojas ārkārtas dienesti, kas ir atvērti visu diennakti.

Dr. Heike Schmid-Obkirchner, Federālās Ģimenes lietu, veco ļaužu, sieviešu un jaunatnes 

                                               
1 Bundestāga Ģimenes lietu, veco ļaužu, sieviešu un jaunatnes komitejas locekļi, kuru piedalīšanās šajā 
sanāksmē bija paredzēta, citu pienākumu dēļ nevarēja ierasties.
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ministrijas „Rechtsfragen der Kinder-und Jugendhilfe” nodaļas (juridiskie jautājumi, kas 
saistīti ar palīdzību bērniem un jauniešiem) vadītāja, sniedza pārskatu par Vācijas jaunatnes 
labklājības dienesta pakalpojumu sistēmu. Viņa norādīja, ka atbildība par bērnu un jauniešu 
pakalpojumu nodrošināšanu gulstas uz vietējām iestādēm un ir deleģēta jauniešu dienestiem 
(Jugendämter) un brīvprātīgajām organizācijām saskaņā ar vietējiem vai reģionālajiem 
apstākļiem. Neskatoties uz sabiedrības atbildību, pakalpojumus jaunatnei visā valstī un 
vispusīgi regulē Sociālais kodekss VIII. Federālā zeme ir precizējusi, papildinājusi un 
paplašinājusi Federācijas tiesisko regulējumu par bērnu un jauniešu dienestiem, izstrādājot 
savus „tiesību aktus”, t.i., pilsētas, ciemi un lauku reģioni īsteno atšķirīgu tiesisko regulējumu, 
kas ietilpst municipālās pašpārvaldes jomā. Viņa uzsvēra, ka saskaņā ar likumu jauniešu 
dienesti principā nav tiesīgi pieņemt lēmumus, kas nosaka vecāku tiesības. 

Attiecībā uz jauniešu dienestiem viņa izskaidroja arī Jugendhilfeausschüsse (Jaunatnes 
pakalpojumu komiteju), kas kopā ar administrāciju ir daļa no jauniešu dienesta (Jugendamt), 
nozīmi. Šīs komitejas sastāv no valsts iestāžu pārstāvjiem un iedzīvotājiem, kurus ieteikušas 
jauniešu labklājības un citas jauniešu organizācijas. Papildus šajās komitejās darbojas 
konsultanti — dažādu saistīto jomu eksperti. Administrācija pārvalda aktuālos darījumus, bet 
Jauniešu pakalpojumu komiteja nosaka vietējās jaunatnes politikas pamatnostādnes. Tā 
nodarbojas ar visiem jautājumiem, kas saistīti ar pakalpojumiem jaunatnei, īpaši diskusijām 
par problemātiskām situācijām, priekšlikumiem par jauniešu dienestu tālāko attīstību, 
pakalpojumu jaunatnei plānošanu un atbalstu brīvprātīgajiem jauniešu dienestiem. Šī 
iedzīvotāju un speciālistu līdzdalība veido divpusējo un unikālo Jugendämter struktūru.

Dr. Heike Schmid-Obkirchner pieminēja arī jautājumu par Jugendämter uzraudzību, kā arī 
sūdzībām un pārsūdzības mehānismiem, izskaidrojot dažādās iespējas attiecībā uz sūdzībām, 
kas izskatītas vietējā vai federālo zemju līmenī un attiecīgajās administratīvajās tiesās. Viņa 
apliecināja Vācijas iestāžu gatavību meklēt papildu informāciju, ja pie tām vērstos, kad 
lūgumraksts tiek iesniegts. Ciktāl šie lūgumraksti var skart Vācijas jauniešu sociālās aprūpes 
dienestu sistēmu, Federālā Ģimenes lietu, veco ļaužu, sieviešu un jaunatnes ministrija no 
Lūgumrakstu komitejas saņemtos jautājumus nosūtīs kompetentajām iestādēm Vācijā un 
pieliks visas iespējamās pūles, lai nodrošinātu, ka Lūgumrakstu komiteja saņem operatīvu 
informāciju. 

Gerhard Bley, kurš atbild par jaunatnes un ģimenes lietām Mēklenburgas-Priekšpomerānijas 
federālās zemes Darba, vienlīdzības un sociālo lietu ministrijā, runāja par sadarbības 
pasākumiem starp federālo zemi un Jugendämter, kuriem katru gadu tiek piešķirti 
EUR 2 miljoni, un norādīja, ka Jugendamt mērķis ir efektīvi sadarboties ģimenes strīdos par 
vecāku aizbildnību. Viņš arī apšaubīja darba dokumentu par Jugendamt, ko Lūgumrakstu 
komiteja izstrādāja 2009. gadā, un pieprasīja, lai attiecīgajiem Jugendämter būtu iespēja 
procedūras laikā sniegt savus paziņojumus, jo taisnīga uzklausīšana ir konstitucionāls 
princips, tāpēc tā būtu jāintegrē lūgumrakstu procedūrās. Viņš arī norādīja, ka nav bijuši 
gadījumi, kad notiktu diskriminācija tautības dēļ.

Pirmajā viedokļu apmaiņā komitejas locekļi izvirzīja jautājumus par federālo struktūru un 
atšķirību starp lielajām pilsētām un mazpilsētām, kas kavē vienotu Vācijas atbildi uz
turpmākajiem pasākumiem saistībā ar sūdzībām, kā arī par iespējamām izmaiņām kopš
delegācijas pēdējās vizītes 2007. gadā, valodas jautājumu un lūgumrakstu lielo skaitu, par 
iespēju pārsūdzēt tiesas lēmumu, apgalvojumiem par nekvalificētiem darbiniekiem, jēdziena
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„bērna intereses” interpretāciju, nepietiekamu informāciju un atkārtoto jautājumu par
Jugendamt darbinieku apmācību un uzraudzību.

Vācijas puses sarunu dalībnieki paziņoja, ka Jugendämter darbinieki ir speciālisti sociālajos 
jautājumos un administrēšana un sūdzību izskatīšana notiek augstākajā līmenī
(administratīvajā tiesā vai augstākās reģionālās tiesas (Landesobergericht) pēdējā instancē.
Tika arī ierosināts lūgumrakstu iesniedzējiem pašiem vērsties pie atbildīgajām ministrijām 
(Ģimenes vai Tieslietu ministrijas).

Pēcpusdienas sanāksmes otrajā daļā pirmais runāja Eberhard Carl, bijušais tiesnesis un 
pašreizējais Federālās Tieslietu ministrijas „Starpniecības, samierināšanas, starptautisko 
konfliktu vecāku un bērnu lietās” nodaļas vadītājs, kas minēja daudzus piemērus auglīgai 
sadarbībai starp Vāciju un tādām valstīm kā Polija, Francija un ASV. Viņš uzsvēra, ka 
diskriminācijas tautības dēļ nav, taču administratīvas kļūdas, protams, ir iespējamas visās 
valstīs. Viņš lūdza internetā izdzēst darba dokumentu par Jugendamt, ko Lūgumrakstu 
komiteja izstrādāja 2009. gadā. Viņš arī kritizēja interviju ar Philippe Boulland, kas tajā pašā 
dienā publicēta laikrakstā Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Viņš uzsvēra, ka Vācijas iestādes būtu gatavas meklēt vajadzīgo informāciju, ja pie tām 
vērstos, kad vien lūgumraksts tiek iesniegts. Ciktāl šie lūgumraksti var attiekties uz ģimenes 
tiesas prāvām, Federālā Tieslietu ministrija gādās par to, lai jautājumi, kas saņemti no 
Lūgumrakstu komitejas, kopā ar lūgumu sniegt tūlītēju informāciju tiktu nosūtīti 
kompetentajām iestādēm Vācijā un lai pēc tam saņemtā informācija nekavējoties tiktu nodota 
Lūgumrakstu komitejai. Vācijā pirmās un otrās instances ģimenes tiesas uzraudzība ir 
attiecīgās federālās zemes atbildība, tāpēc federālās zemes ir kompetentas nodarboties arī ar 
jautājumiem un informāciju attiecībā uz ģimenes tiesām.

Sabine Brieger turpināja aplūkot tematu, par kuru viņa runāja iepriekš, norādot uz bērnu 
nolaupīšanas novēršanu Vācijā, kas var ietvert prasību izdot brīdinājumu, lai neļautu šķērsot 
robežas Šengenas valstu teritorijā. Brīdinājumu pēc vietējās tiesas pieprasījuma izdod 
Federālais Policijas departaments. Šim pieprasījumam jābūt pamatotam ar konkrētu un 
acīmredzamu risku, ka otrs vecāks vai kāda cita persona gatavojas nelikumīgi aizvest bērnu 
uz citu valsti. Pēc tam Federālais Policijas departaments var ievadīt brīdinājumu par bērnu un 
vecāku, kas veic nolaupīšanu, Šengenas Informācijas sistēmā (SIS), lai sāktu meklēšanas 
pasākumus. Viņa arī norādīja, ka, pateicoties jaunajiem noteikumiem, turpmāk tiks paātrinātas 
procedūras saistībā ar vecāku tiesībām un pienākumiem.

Valéry Turcey pateicās delegācijai, ka tā viņam devusi iespēju piedalīties sanāksmē, un 
norādīja, ka viņam ir nodotas lietas, kurās apstrīdēts Vācijas tiesas pieņemtais lēmums. Šādu 
lietu ir ļoti maz. 2011. gadā viņš ir izskatījis ne vairāk kā 10 lietas. Viņš teica, ka situācijas, 
kas ietver divu tautību pārstāvju strīdus, bieži vien līdz kritiskai robežai noved uzbrukumi un 
apvainojumi internetā vai plašsaziņas līdzekļos, kur tiek atspoguļota tikai viena lietas puse. 
Viņš arī norādīja, ka ir ļoti svarīgi saprast atšķirības tiesiskajā kultūrā, un tas attiecas ne tikai 
uz advokāta izvēli. Atbildot uz komitejas locekļu jautājumu par iespējamu diskrimināciju pret 
vecāku, kuram nav Vācijas valstspiederības, Valéry Turcey to kategoriski noraidīja, uzsverot, 
ka Vācija ir valsts, kas ievēro likumus. Tomēr dažādās ģimenes vērtību koncepcijas, 
iespējams, var viest šaubas un radīt pārpratumus. Vācijas tiesneši lielu nozīmi piešķir 
stabilitātei, skolai un sakārtotiem dzīves apstākļiem, bet franču tiesneši dažreiz lielāku 



DT\906407LV.doc 11/14 PE483.790v02-00

LV

uzmanību pievērš šādu lietu emocionālajiem un subjektīvajiem aspektiem.

Attiecībā uz kritiskajiem komentāriem par interviju laikrakstā FAZ, Philippe Boulland
norādīja, ka, iespējams, viņa teiktais ir nepareizi interpretēts, taču viņš patiešām ir teicis: ja 
fakti viņa izskatītajos lūgumrakstos izrādītos patiesi, situācija, viņaprāt, būtu vērtējama kā 
šokējoša, un vēl, ka Parlamentam ir jāpiedalās publiskajās debatēs un tas nevar norobežoties 
ne no plašsaziņas līdzekļiem, ne iedzīvotājiem. Viņš arī teica, ka ir informēts: interneta 
kampaņu, ko uzsāka organizācija CEED (Conseil Europeen des Enfants du Divorce —
Eiropas Padome bērnu aizstāvībai pēc šķiršanās), kura patiešām bija ar viņu sazinājusies, 
nevar uzskatīt par nopietnu, jo tās provokatīvās darbības ir iedragājušas tās uzticamību un, 
iespējams, mazinājušas arī likumīgo lūgumrakstu objektīvas izvērtēšanas iespējas. Tomēr 
nedrīkst neņemt vērā konstruktīvu, pārbaudāmu un objektīvu analīzi un argumentus, ko 
sniegušas vecāku asociācijas vai paši vecāki. Viņš ierosināja lūgumrakstus nosūtīt Tieslietu 
ministrijai, taču uzsvēra savu neapmierinātību ar to, ka nav pieejama iespēja iesniegt 
pārsūdzību.

Komitejas locekļi norādīja, ka iedzīvotājus vajadzētu labāk informēt par pieejamajām 
palīdzības iespējām un juridiskajām konsultācijām, kā arī kultūras atšķirībām tiesiskajās 
sistēmās. Tika arī minēts, ka Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejai gadījumos, kad 
lūgumraksts tiek atzīts par pieņemamu un nosūtīts Eiropas Komisijai tālākai izmeklēšanai, ir 
pārāk ilgi jāgaida, līdz tā saņem atbildi, un ka Komisijas atbildes bieži ir neapmierinošas.

Par spīti dažiem neatrisinātajiem jautājumiem, kuri ir papildus jānoskaidro, komitejas locekļi 
uzskatīja, ka šīs tikšanās, iespējams, ir radījušas jaunu pamatu labākai sadarbībai starp 
Lūgumrakstu komiteju un kompetentajām Vācijas iestādēm. 

Secinājumi:

Daudzi secinājumi jau ir izdarīti no dokumenta izklāsta daļas, taču komitejas locekļi uzskata, 
ka ir vērts uzsvērt šādus jautājumus:

 Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja nevarēja konstatēt nevienu gadījumu, kad 
Vācijas iestādes būtu pārkāpušas valsts vai Eiropas tiesību aktus attiecībā uz 
lūgumrakstiem, kas saistīti ar Jugendamt;

 komiteja neatrada nekādus pierādījumus vai norādes un — vēl jo svarīgāk — jebkādas 
lūgumrakstu iesniedzēju sūdzību strukturālas pazīmes, kas dotu pamatu uzskatīt, ka 
Vācijas iestādes īpaši diskriminētu pārrobežu laulības;

 bērnu un jaunatnes politiku Vācijā raksturo atbildības līmeņu dažādība saskaņā ar 
Vācijas federālo struktūru, un tā ietver arī pašvaldības iestādes un brīvprātīgās bērnu 
un jauniešu pakalpojumu organizācijas atbilstīgi to partnerībai ar valsts aģentūrām;

 iestāde Jugendamt tika izveidota 1922. gadā kā daļa no pilsētu, mazpilsētu un rajonu 
municipālās pašpārvaldes; Kopš 1990. gada Jugendämter saistošo pienākumu 
juridiskais pamats ir Sociālais kodekss VIII. Tas joprojām visu atbildību par bērnu un 
jauniešu labklājību nodod pilsētu, mazpilsētu un lauku rajonu pārziņā;
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 lēmumus, kas nosaka vecāku tiesības un pienākumus, var pieņemt tikai ģimenes tiesa, 
nevis Jugendamt. Ģimenes tiesa pieņem spriedumus par pasākumiem, kas jāveic, ja ir 
apdraudēta bērna labklājība, vai spriedumus par bērna aizbildnību, piemēram, laulības 
šķiršanas lietās. Jugendamt piedalās ģimenes tiesas prāvās. Tiesai šādas procedūras 
laikā ir jāuzklausa Jugendamt;

 laulības šķiršanas tiesvedībā ģimenes tiesa regulāri informē Jugendamt par laulības 
šķiršanas pieteikumu, ja ir iesaistīti bērni un pusaudži. Šī informācija ļauj piedāvāt 
vecākiem un bērniem konsultācijas un atbalstu šķiršanās situācijā un laikā, kad tiek 
reglamentētas vecāku tiesības un pienākumi;

 municipālās pašpārvaldes darbības joma paredz, ka kompetentās uzraudzības iestādes 
pilnvaras izvērtēt Jugendämter diskrecionāros lēmumus attiecas tikai uz šo lēmumu 
likumību. Taču Jugendämter pieņemtos lēmumus var rūpīgi pārbaudīt administratīvā 
tiesa;

 saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību Eiropas Savienībai nav pilnvaru 
iejaukties jautājumā, uz kuru neattiecas Eiropas Savienības tiesību akti. ES ģimenes 
tiesības attiecībā uz bērniem ir ierobežotas līdz kopīgiem noteikumiem par jurisdikciju 
un spēkā esošo spriedumu atzīšanu un izpildi citā dalībvalstī.1 Tomēr atbilstoši 
plašākajam uzdevumam ietvert visas „ES darbības jomas” Līgumā paredzēts 
nodrošināt lūgumrakstu procesu, par kuru atbild Lūgumrakstu komiteja. Turklāt 
Pamattiesību hartas, kas ir ES Līguma neatņemama daļa, pieņemšana ir ievērojami 
paplašinājusi ne tikai ES iedzīvotāju tiesisko paļāvību, bet arī Lūgumrakstu komitejas 
atbildības jomu, lai nodrošinātu šādu tiesību ievērošanu politiskā līmenī;

 saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 24. pantu un ANO Konvenciju par 
bērna tiesībām dalībvalstīm jānodrošina, ka jebkurā rīcībā, kas saistīta ar bērniem, 
vispirms jāņem vērā bērna intereses. Valstu tiesas var vislabāk novērtēt bērna interešu
principa piemērošanu atsevišķos gadījumos, jo tām ir jābūt piekļuvei visai atbilstīgajai 
informācijai un jāievēro tiesības uz aizstāvību;

 saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 24. panta 1. punktu „bērniem ir 
tiesības uz viņu labklājībai nepieciešamo aizsardzību un gādību. Viņi drīkst brīvi 
paust savu viedokli. Šis viedoklis atbilstīgi bērnu vecumam un briedumam jāņem vērā 
jautājumos, kas skar bērnu intereses” un saskaņā ar 3. punktu „katram bērnam ir 
tiesības regulāri uzturēt personiskas attiecības un tiešus sakarus ar abiem vecākiem, 
izņemot gadījumus, kad tas ir pretrunā viņa interesēm”; 

 saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2201/2003 jautājums par to, vai bērna aizvešana ir 
nelikumīga, ir atkarīgs no tā, vai pastāv „uzraudzības tiesības, kas iegūtas ar 
spriedumu, likumu vai nolīgumu, kuram ir juridisks spēks saskaņā ar tās dalībvalsts 
tiesību aktiem, kurā bija bērna pastāvīgā dzīvesvieta tieši pirms aizvešanas vai 
aizturēšanas”. Tādējādi tie ir tās dalībvalsts tiesību akti, kas izvirza nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem vecāki iegūst aizbildnības tiesības uz saviem bērniem;

                                               
1 Regula (EK) Nr. 2201/2003 (Briseles IIa Regula)
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 komiteja uzskata, ka iemesls, kāpēc iesaistītie vecāki nespēj pareizi izvērtēt visus 
atbilstīgos faktus un apstākļus saistībā ar savu lietu, varētu būt nepietiekama 
komunikācija un nepietiekami sniegts skaidrojums par tiesu nolēmumiem, pilnvaru 
sadalījumu starp iestādēm, kā arī par ārpustiesas un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.
Tikai tad, ja ir nodrošināta vispusīga, taču pārskatāma iepazīstināšana ar visu svarīgo
informāciju, un tā ir izskaidrota, iedzīvotāji var saprast pieņemto lēmumu juridisko un
faktisko pamatojumu, kā arī viegli un ātri atrast, pie kā vērsties, ja viņi nav apmierināti
ar attiecīgo lēmumu;

 Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja atzinīgi vērtē Vācijas iestāžu atbalstu 
pašreizējiem forumiem un iniciatīvām saistībā ar koordināciju starp bērnu un jauniešu 
dienestiem Vācijā un apņemas nodrošināt korespondences turpināšanu starp komiteju 
un Vācijas iestādēm, lai stiprinātu iedzīvotāju un jo īpaši bērnu tiesības.

Šajā kontekstā komiteja sniedz šādus ieteikumus:

1. iesaka izveidot piemērotu pārsūdzības mehānismu federālajā un federālās zemes 
līmenī iespējamajām ārpustiesas sūdzībām, kuras varētu izraisīt iejaukšanos attiecībā 
uz administratīvajiem lēmumiem;

2 iesaka attiecīgajām iestādēm apmainīties ar specifisku informāciju par 
starptautiskajām laulības šķiršanas lietām, kurās ir iesaistīti bērni, jo īpaši izveidojot 
sistemātiskāku sadarbību ar pārējām iesaistītajām valstīm;

3 iesaka Vācijas iestādēm arī turpmāk atbalstīt „Centrālo kontaktpunktu pārrobežu 
konfliktos starp vecākiem un bērniem” Starptautiskajā sociālajā dienestā, kura mērķis 
būtu darboties kā vecāku padomdevējam attiecībā uz juridiskajām un citām iespējām 
(piemēram, starpniecību), kas viņiem ir pieejamas;

4. iesaka iestādēm būt jutīgām, lai uzlabotu vecāku un viņu bērnu tikšanās apstākļus un 
nodrošinātu, ka vecāku apmeklējuma laikā ir atļauts lietot visas atbilstīgās valodas un 
izmantot tulkošanas iespējas, kaut arī zināmos gadījumos (piemēram, ja bērns vēl ir 
ļoti mazs, pastāv ietekmēšanas vai piespiešanas iespēja) apmeklējums notiek ierēdņa 
uzraudzībā;

5. iesaka, cik vien iespējams, saglabāt bērnu un vecāku regulāru kontaktēšanos, kā arī 
bērna kontaktēšanos ar saviem vecvecākiem un brāļiem un māsām, taču tas ir spēkā 
tikai tad un tik lielā mērā, kamēr tas nekaitē bērna labklājībai;

 6. iesaka publicēt skaidras pamatnostādnes ES līmenī par bērna tiesībām un pārrobežu 
laulību un divu tautību pārstāvju laulību un to šķiršanas ietekmi;
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 7. iesaka veicināt divpusēju sadarbību starp dalībvalstīm un to tiesu sistēmām, lai 
uzlabotu un palielinātu iedzīvotāju un iestāžu izpratni par attiecīgās valsts tiesību 
aktiem;

 8. iesaka visus lūgumrakstus saistībā ar Jugendamt, kas ir atzīti par pieņemamiem, 
nosūtīt Federālajai Ģimenes lietu, veco ļaužu, sieviešu un jaunatnes ministrijai, lai 
saņemtu informāciju un atbildi;

 9. iesaka šo dokumentu, kas attiecas uz pašreizējo situāciju Vācijā un atspoguļo 
Lūgumrakstu komitejas pašreizējo viedokli Jugendamt jautājumā, informatīvā nolūkā 
nosūtīt atbildīgajām Vācijas iestādēm, tiem lūgumrakstu iesniedzējiem, kuri ir 
vērsušies pie Lūgumrakstu komitejas saistībā ar Jugendamt, kā arī darīt to pieejamu 
Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejas tīmekļa vietnē, lai informētu sabiedrību;

10. Iesaka Martin Libicki 2009. gada 28. janvāra darba dokumentu „par iespējamām 
diskriminējošām un patvaļīgām jaunatnes labklājības iestāžu darbībām konkrētās 
dalībvalstīs, jo īpaši par Jugendamt Vācijā”, kurš joprojām ir atrodams Lūgumrakstu 
komitejas tīmekļa vietnē, iespējami drīzāk aizstāt ar šo dokumentu vai vismaz 
nepārprotami anotēt Lūgumrakstu komitejas tīmekļa vietnē, lai lasītājiem nerastos 
nekādas šaubas par to, ka Martin Libicki dokuments vairs neatspoguļo Lūgumrakstu 
komitejas oficiālo viedokli.


