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Temats: Lūgumraksts Nr. 0090/2020, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā B. K., par 
iespējamiem cilvēktiesību un pamatbrīvību pārkāpumiem no Vācijas 
aizbildnības un aizgādnības iestāžu puses

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Vācijas aizbildnības un aizgādnības iestādes neievēro 
cilvēktiesību un pamatbrīvību jēdzienu. Viņa apgalvo, ka tiesas ar maldinošas informācijas 
palīdzību tiek pakļautas manipulācijām un ka aizbildnības un aizgādnības iestādes pārkāpj 
visus tiesību aktus, lai sasniegtu savus mērķus – ievietot bērnus iestādēs vai audžuģimenēs, 
pilnībā ignorējot bērnu intereses. Tādēļ lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu 
rīkoties, lai izbeigtu bērnu ciešanas, vecāku diskrimināciju un manipulāciju ar tiesām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 22. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 28. septembrī.

Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību Eiropas 
Savienībai nav pilnvaru iejaukties jautājumā, uz kuru nav attiecināmi Eiropas Savienības 
tiesību akti. 

Attiecībā uz lūgumrakstā minētajiem jautājumiem attiecīgajai dalībvalstij ir jānodrošina savu 
no starptautiskajām konvencijām un valsts tiesību aktiem izrietošo saistību ievērošana bērnu 
tiesību aizsardzības un viņu vecāku pamattiesību aizsardzības jomā. Saskaņā ar minētajām 
konvencijām dalībvalstīm ir jānodrošina, ka visās darbībās, kas attiecas uz bērniem, vispirms 
tiek ņemta vērā bērna interešu prioritāte.
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Eiropas Savienības tiesību akti nereglamentē attiecīgās dalībvalsts kompetento valsts iestāžu 
lēmumu pieņemšanu, kas attiecas uz vecāku atbildību un aizgādību tajos gadījumos, kuros nav 
pārrobežu elements. Patlaban spēkā esošie ES tiesību akti, jo īpaši Regula (EK) Nr. 2201/2003 
(regula „Brisele IIa”)1, paredz tikai vienotus noteikumus par jurisdikciju un pieņemto 
spriedumu atzīšanu un izpildi citā dalībvalstī, kā arī pārrobežu sadarbību noteiktās situācijās, 
kas šajā gadījumā nav būtiskas.

Secinājums

Iepriekš izklāstīto iemeslu dēļ Komisijai nav iespējams izskatīt nevienu no lūgumraksta 
iesniedzējas izvirzītajiem jautājumiem.

Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību 
Savienībai nav pilnvaru iejaukties šajā jautājumā. 

1 Padomes 2003. gada 27. novembra Regula (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, OV L 338, 23.12.2003., 
1.–29. lpp. (dēvēta arī par regulu „Brisele IIa”).


