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SABIEDRĪBAS VESELĪBA

Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) tiek pievērsta lielāka uzmanība
veselības politikai, paredzot, ka, “nosakot un īstenojot visu Savienības politiku
un darbības, ir jānodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības līmenis” (LESD
168. panta 1. punkts). Galvenā atbildība par veselības aizsardzību un jo īpaši
veselības aprūpes sistēmām jāturpina uzņemties dalībvalstīm. Tomēr ES ir svarīga
loma sabiedrības veselības uzlabošanā, slimību profilaksē un ārstēšanā, cilvēku
veselības apdraudējuma avotu ierobežošanā un veselības stratēģiju saskaņošanā
dalībvalstu starpā.
Sabiedrības veselības politika pēdējā laikā ir kļuvusi par galveno Eiropas politikas
veidošanas arēnu saistībā ar to, ka Eiropas Parlaments ir noteicis vēzi par vienu no
jomām, kam jau no 9. sasaukuma sākuma tiks pievērsta uzmanība, kā arī saistībā
ar Covid-19 pandēmijas parādīšanos un Komisijas darbu, lai izveidotu spēcīgāku
Eiropas veselības savienību.

JURIDISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 168. pants (sabiedrības veselības
aizsardzība), 114. pants (vienotais tirgus) un 153. pants (sociālā politika).

MĒRĶI

ES sabiedrības veselības politikas mērķi ir šādi:
— aizsargāt un uzlabot ES iedzīvotāju veselību,

— atbalstīt veselības aprūpes sistēmu un infrastruktūras modernizāciju un
digitalizāciju,

— uzlabot Eiropas veselības aprūpes sistēmu noturību,

— nodrošināt ES valstis ar visu nepieciešamo, lai tās varētu veiksmīgāk novērst un
pārvarēt turpmākās pandēmijas.

SASNIEGUMI

ES veselības aizsardzības politikas sākumi meklējami noteikumos par veselību un
drošību. Pēc tam tās attīstību ietekmēja personu brīva pārvietošanās un preču
brīva aprite iekšējā tirgū, kā rezultātā radās nepieciešamība koordinēt sabiedrības
veselības jautājumus. Dažādi faktori, tostarp ar govju sūkļveida encefalopātiju („govju
trakumsērgu“) saistītā krīze divdesmitā gadsimta beigās, veicināja to, ka politiskajā
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darba kārtībā kā ļoti svarīgu jautājumu iekļāva veselības un patērētāju aizsardzību.
Tādu specializēto aģentūru kā Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) izveidošana 1993. gadā
un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) izveidošana 2004. gadā
apliecināja ES pieaugošo ieguldījumu veselības politikas jomā. Sabiedrības veselības
joma tika stiprināta ar pasākumiem arī tādās politikas jomās kā, piemēram, vide
un pārtika. Arī Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) izveide 2006. gadā saskaņā ar
REACH satvaru par ķīmisko vielu novērtēšanu un reģistrēšanu un Eiropas Pārtikas
nekaitīguma iestādes (EFSA) izveide 2002. gadā bija norāde par to, ka tika īstenoti
plašāki pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot ES iedzīvotāju veselību. Covid-19 pandēmijas
uzliesmojums 2020. gadā ir licis ES no jauna pievērsties pārrobežu veselības krīžu
risināšanai, strādājot pie tā, lai izveidotu spēcīgāku Eiropas veselības savienību.
A. Paveiktais un vispārēja informācija
Neraugoties uz skaidra juridiskā pamata trūkumu, jau laikus pirms LESD pieņemšanas
vairākās jomās tika izstrādāta sabiedrības veselības politika. Jau 1965. gadā bija
ieviesti tiesību akti par zālēm, lai nodrošinātu augstus zāļu pētniecības un ražošanas
standartus, saskaņotu valsts atļauju piešķiršanas procedūras zālēm un ieviestu
noteikumus par zāļu reklamēšanu, marķēšanu un izplatīšanu. Kopš 1978. gada tiek
īstenotas medicīnas un sabiedrības veselības pētniecības programmas, kas veltītas
tādiem jautājumiem kā novecošana, ar vidi un ar dzīvesveidu saistītas veselības
problēmas, radiācijas riski, kā arī cilvēka genoma izpēte, īpašu uzmanību pievēršot
izplatītākajām slimībām. Dalībvalstis ir arī vienojušās par savstarpēju palīdzību
katastrofu un ļoti nopietnu slimību gadījumos — lielisks šādas sadarbības un palīdzības
piemērs ir “govju trakumsērga”. Par nopietnām veselības problēmām cita starpā ir
kļuvusi arī narkomānija, vēzis un AIDS/HIV, un pastāvīgi ir augusi pacientu un veselības
aprūpes speciālistu brīva pārvietošanās Eiropas Savienībā, tādēļ ES darba kārtībā
sabiedrības veselība tagad ieņem vēl nozīmīgāku vietu.
Ar 1992. gada Māstrihtas līgumu, ar kuru tika izveidota Eiropas Savienība, sabiedrības
veselība tika iekļauta dibināšanas līgumā. Neraugoties uz diezgan ierobežoto darbības
jomu, tas radīja skaidru juridisko pamatu veselības politikas pasākumu pieņemšanai.
Ar 1997. gada Amsterdamas līgumu noteikumi tika vēl vairāk nostiprināti, un, lai gan
dalībvalstis joprojām saglabāja primāro kompetenci veselības jautājumos, ES loma
kļuva nozīmīgāka. Līdz ar to ES varēja pieņemt pasākumus, kuru mērķis bija nodrošināt
(nevis tikai “veicināt“, kā iepriekš) augstu cilvēka veselības aizsardzības līmeni, un
dalībvalstis varēja sadarboties saistībā ar jebkādiem cilvēka veselības apdraudējuma
cēloņiem.
Komisija 1993. gada novembrī publicēja paziņojumu par rīcības plānu sabiedrības
veselības jomā, kurā tika noteiktas astoņas rīcības jomas, tostarp veselības
veicināšana, vēzis, narkotiskas vielas un retas slimības. Šis paziņojums bija priekštecis
vēlākajām sabiedrības veselības daudzgadu programmām. Šīs pirmās programmas
novērtējumā tika secināts, ka turpmāk ir nepieciešama horizontālāka, starpdisciplināra
pieeja, lai rīcība ES mērogā varētu radīt lielāku pievienoto vērtību. Šāda pieeja
tika īstenota, izstrādājot turpmākās programmas, sākot no ES Sabiedrības veselības
programmas 2003.–2008. gadam, Veselības programmas 2009.–2013. gadam un
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Trešās veselības programmas (2014.–2020. gads), līdz pat programmai “ES —
veselībai” (2021–2027).
B. Jaunākās norises
Aizvadītajos gados ES iestāžu uzmanības centrā bija trīs nozīmīgas tēmas, kas tieši
ietekmē sabiedrības veselības politiku.
1. Institucionālās struktūras nostiprināšana
Ir pastiprināta Parlamenta kā likumdevēja loma (koplēmuma procedūrā ar Padomi)
attiecībā uz veselības, vides, pārtikas nekaitīguma un patērētāju aizsardzības
jautājumiem. Ir precizēts veids, kā Komisija sāk likumdošanas iniciatīvas, un tādēļ
ieviestas standartizētas starpdienestu apspriežu procedūras, jauni komitoloģijas
noteikumi un dialogs ar pilsonisko sabiedrību, organizācijām un ekspertiem. Visbeidzot,
ir pastiprināta attiecīgo aģentūru (EMA, ECDC, ECHA, EFSA) loma un kopš 2005. gada
veselības programmu īstenošana ir uzticēta Patērētāju, veselības, lauksaimniecības
un pārtikas izpildaģentūrai (EAHC).
2. Nepieciešamība stiprināt ātrās reaģēšanas spējas
Covid-19 pandēmija ir no jauna uzsvērusi to, ka ES jāspēj ātri un saskaņoti reaģēt
uz nopietniem draudiem veselībai, īpaši laikā, kad ātras starptautiskās pārvietošanās
iespējas veicina slimību izplatību. Šajā sakarībā Komisija 2021. gada septembrī
izveidoja jaunu Eiropas Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestādi
(HERA).
3. Nepieciešamība uzlabot veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumu koordinēšanu
Ir jānovērš to veselības traucējumu galvenie iemesli, kuri saistīti ar personas
dzīvesveidu un ekonomiskajiem un vides faktoriem (pesticīdu, smago metālu,
endokrīno disruptoru radīts piesārņojums). Cita starpā tam ir nepieciešama lielāka
saskaņotība ar citām ES politikas jomām, piemēram, vidi, transportu, lauksaimniecību
un ekonomisko attīstību. Turklāt tas nozīmē ciešāku apspriešanos ar visām
ieinteresētajām pusēm, kā arī lielāku atvērtību un pārredzamību lēmumu pieņemšanā.
Šajā sakarībā Eiropas Parlaments pašreizējā 9. sasaukuma politiskās darba kārtības
prioritātēs izvirzīja vajadzību pēc koordinētākas Eiropas pieejas cīņai pret vēzi,
izveidojot Īpašo komiteju attiecībā uz vēža uzveikšanu, kas sniedza savu galīgo
ziņojumu 2022. gada februārī.
C. Aktuālie jautājumi un turpmākās problēmas[1]

1. Veselības aspekti visās politikas jomās
Sinerģija starp dažādām politikas jomām ļauj risināt veselības jautājumus plašākā
kontekstā. Stratēģija “No lauka līdz galdam” veicinās ne tikai ilgtspējīgas, bet arī
veselīgākas pārtikas ražošanu; “Nulles piesārņojuma rīcības plāns” panāks tīrāku un
veselīgāku dzīves telpu; ierosinātā programma “ES – veselībai” (2021–2027) kopā
ar citiem fondiem un programmām palīdzēs risināt veselības jautājumus, ņemot vērā

[1]Sīkāku informāciju sk. Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas pieprasītajā pētījumā
par ES sabiedrības veselības politiku: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638426/
IPOL_STU(2019)638426_EN.pdf
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dažādus viedokļus. Klimata pārmaiņu ietekmes mazināšana ietver arī to veselības
problēmu risināšanu, kuras izraisa vai saasina klimata pārmaiņas, piemēram, karstuma
viļņu un dabas katastrofu izraisītu nāves gadījumu skaita pieaugums un piesārņota
ūdens izraisītu un kukaiņu, gliemežu vai citu aukstasiņu dzīvnieku pārnēsātu slimību
infekcijas modeļu maiņa.
Pieeja “veselība visās politikas jomās” (HIAP), kas kodificēta LESD un Eiropas
Savienības Pamattiesību hartā (Harta), atbilst sabiedrības veselības jautājumu
starpnozaru raksturam un tiecas integrēt veselības aspektus visās attiecīgajās politikas
jomās (LESD 9. pants un 168. panta 1. punkts; Hartas 35. pants).
2. Slimību profilakse un veselības veicināšana
Vēzis ir otrais galvenais nāves cēlonis ES. Tā sekas ir jūtamas ne tikai individuālā un
ģimenes līmenī, bet arī valstu veselības aprūpes sistēmu, budžetu un ekonomiskās
produktivitātes līmenī. Tāpēc Parlaments izveidoja īpašu Īpašo komiteju attiecībā uz
vēža uzveikšanu (BECA) (2020–2022), un Komisija 2021. gadā nāca klajā ar Eiropas
Vēža uzveikšanas plānu, kas aptver profilaksi, agrīnu diagnosticēšanu, ārstēšanu un
turpmākos pasākumus.
Vēzim Eiropas līmenī pievēršas vairākas iniciatīvas. Piemēram, ES līmenī ir izstrādāti
ieteikumi par krūts, dzemdes kakla un kolorektālā vēža valstu skrīninga programmām,
taču dalībvalstīs ievērojami atšķiras mērķauditorijas informēšana, tās dalība skrīninga
pārbaudēs un neskaidru vai pozitīvu rezultātu turpmākā kontrole.
ES vienotā rīcība garīgās veselības un labklājības jomā tika īstenota no 2013. līdz
2018. gadam, un ar to tika izveidota Eiropas rīcības programma garīgās veselības
un labklājības jomā. Pašnāvība ir otrais galvenais nāves cēlonis vecuma grupā no 15
līdz 29 gadiem, tāpēc joprojām ļoti svarīga ir profilakse, informētība, stigmatizācijas
nepieļaušana un palīdzības pieejamība depresijas, paškaitējuma un pašnāvības
gadījumos. Īpaša uzmanība jāpievērš arī garīgajai veselībai skolās un darbavietā.
Lai gan vienotās rīcības ilgums bija ierobežots, garīgās veselības jautājumam tika
pievērsta jauna uzmanība Covid-19 pandēmijas kontekstā.
Attiecībā uz infekcijas slimībām ir spēkā tiesību akti (Lēmums Nr. 1082/2013/ES), kas
nodrošina satvaru pārrobežu veselības apdraudējumu novēršanai — ECDC ir ieviesis
agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmu, un ES Veselības drošības komiteja
koordinē reaģēšanu uz slimību uzliesmojumiem un epidēmijām. Šajos gadījumos
izšķiroša nozīme ir sadarbībai ar ANO Pasaules Veselības organizāciju (PVO), kā to
pierādīja nesenā Covid-19 pandēmija 2020. gada sākumā. Saskaņā ar steidzamības
procedūrām tika pieņemti daudzi ad hoc pasākumi, un tiem var sekot īpašā EUR-Lex
tīmekļa vietnē, kā arī Komisijas tīmekļa vietnē reaģēšanai uz koronavīrusu. Galvenās
regulatīvās iniciatīvas bija šādas:
— Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/1043 (2020. gada 15. jūlijs)

par cilvēkiem paredzētu zāļu, kas satur ģenētiski modificētus organismus vai no
tiem sastāv un kas paredzētas koronavīrusa slimības (Covid-19) ārstēšanai vai
profilaksei, klīniskās izpētes veikšanu un piegādi;

— Komisijas paziņojumus “ES stratēģija “Covid-19 vakcīnas” un “Gatavība Covid-19
vakcinācijas stratēģiju un vakcīnu ieviešanai”;
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— Padome 2020. gada 13. oktobrī pieņēma ieteikumu, ar ko izveido kopīgus
kritērijus un vienotu sistēmu ar ceļošanu saistītiem pasākumiem sakarā ar
Covid-19 pandēmiju. Ieteikuma mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm pieņemt lēmumus,
pamatojoties uz epidemioloģisko situāciju katrā reģionā;

— Komisija 2020. gadā turpināja veikt papildu pasākumus, lai palīdzētu palielināt
noturību vairākās jomās visās dalībvalstīs. Pasākumu vidū bija valstu kontaktu
lietotņu savienošana, ceļošanas atbrīvojumu paplašināšana, plašāku testēšana
un vakcīnu piegādes nodrošināšana. Pasākumu kopums reaģēšanai uz Covid-19
ietver:

— Komisijas paziņojums par reaģēšanai uz Covid-19 pandēmiju
vajadzīgajiem papildpasākumiem;

— Komisijas ieteikums par Covid-19 testēšanas stratēģijām;

— Komisijas ieteikums par ātro antigēna testu izmantošanu;

— Ceļā uz mērķi “Eiropas veselības savienības veidošana: sagatavotība un
noturība”, Padome 2022. gada oktobrī pieņēma regulu par nopietniem pārrobežu
veselības apdraudējumiem, ar ko pagarināja ECDC pilnvaras un piešķīra HERA
papildu pilnvaras. EMA pilnvaras jau tika pagarinātas 2022. gada 1. martā.

Narkotisko vielu, alkohola un tabakas lietošana ir dzīvesveida faktori, kas nopietni
ietekmē cilvēka veselību, un cīņa pret tiem ir viens no galvenajiem sabiedrības
veselības politikas jautājumiem. Tabakas izstrādājumu direktīvas (Direktīva 2014/40/
ES; piemērojama no 2016. gada) un Tabakas nodokļa direktīvas (Padomes Direktīva
2011/64/ES) pieņemšana bija ievērojams sasniegums šajā procesā.
2020. gada decembrī Padome apstiprināja jauno ES stratēģiju narkotiku jomā
2021.–2025. gadam. Ar šo dokumentu izveido visaptverošu politisko satvaru un
nosaka stratēģiskās prioritātes ES politikai nelegālo narkotiku apkarošanas jomā
trīs galvenajos virzienos: narkotiku piegādes samazināšana, narkotiku pieprasījuma
samazināšana un ar narkotikām saistītā kaitējuma novēršana. Centieni pārskatīt
2006. gada ES Alkohola stratēģiju, šķiet, pašlaik ir apstājušies.
ES rīcības plāns bērnu aptaukošanās jomā 2014.–2020. gadam bija svarīgs solis,
lai racionalizētu dažādos pasākumus aptaukošanās novēršanai. Lai gan vidusposma
novērtējums liecināja par turpmākām iespējām stiprināt šo plānu un Padome
konstatēja, ka tas nav pietiekami efektīvs, tas vēl nav atjaunināts.
3. Sabiedrības izmaiņas, demogrāfiskā pāreja
Līdz ar jaunākajām demogrāfiskajām tendencēm veselības politikā aktuāli kļuvuši
vēl arī citi jautājumi. Gan ES iedzīvotāju novecošana, gan prasība saglabāt labu
dzīves kvalitāti vecumdienās, gan arī veselības aprūpes sistēmu ilgtspēja — tie visi
ir jautājumi, kas jārisina. PVO 2020. gadā uzsāka Veselīgu vecumdienu desmitgades
īstenošanu, un šajā sakarībā Komisija 2021. gada janvārī publicēja zaļo grāmatu par
novecošanu.
Nesenās migrācijas krīzes un liela skaita trešo valstu migrantu ierašanās rosināja
2016. gadā pieņemt Rīcības plānu trešo valstu valstspiederīgo integrācijai. Rīcības
plāns cita starpā pievēršas ar veselību saistītiem trūkumiem, ar kuriem saskaras
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migranti, tostarp veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai. Komisija 2020. gadā
nāca klajā ar Eiropas Rīcības plānu trešo valstu valstspiederīgo integrācijai un jauno
Migrācijas un patvēruma paktu, kuru mērķis ir vēl vairāk racionalizēt Eiropas politiku
šajā jomā.
Jau 2015. gadā Parlaments aicināja rīkoties, lai samazinātu bērnu nevienlīdzību
tādās jomās kā veselība, un ieviest Garantiju bērniem saistībā ar ES plānu bērnu
nabadzības apkarošanai. 2021. gada jūnijā Padome pieņēma Komisijas priekšlikumu
izveidot Eiropas Garantiju bērniem. Dalībvalstis kā nākamo soli izstrādās valsts plānus,
izklāstot, kā tās īstenos Garantiju bērniem līdz 2030. gadam.
4. Zāles (2.2.5)
Jauno 2014. gada klīnisko pētījumu regulu sāks piemērot 2022. gada sākumā.
Medicīnisko ierīču un in vitro diagnostikas ierīču jomā 2021. un 2022. gadā stājās spēkā
divas jaunas regulas.
Zāļu pieejamība par pieņemamu cenu un zāļu trūkuma novēršana turpmākajos
gados tiks iekļauta politiskajā darba kārtībā, tostarp ņemot vērā Apvienotās Karalistes
izstāšanos no ES (Brexit). Vērtējot tiesību aktus par zālēm bērniem un retām slimībām
un direktīvas par asinīm, audiem un šūnām, tiks sagatavots ceļš iespējamām izmaiņām
nākotnē. Eiropas Parlaments jau ir paudis bažas par vilcināšanos vakcinēties un
vakcinācijas līmeņa pazemināšanos[2] un izteicis savu viedokli par Eiropas “Viena
veselība” rīcības plānu pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences
(AMR) apkarošanai; arī nākamajos gados šiem jautājumiem būs izšķiroša nozīme.
5. E-veselība
Pateicoties informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, pilnveidojas viss veselības
problēmu risināšanas cikls — no profilakses un diagnostikas līdz ārstēšanai, veselības
un dzīvesveida monitoringa un pārvaldības pasākumiem. Veselības aprūpes nozares
digitalizācija ir daļa no ES digitālā vienotā tirgus stratēģijas, un tai ir milzīgs potenciāls;
lai to īstenotu, tiek izstrādāti vairāki pasākumi.
Komisijas 2018. gada paziņojumā par veselības un aprūpes digitālo pārveidi digitālajā
vienotajā tirgū par prioritāru ir noteikta iedzīvotāju droša piekļuve saviem veselības
datiem arī pārrobežu situācijās, personalizētā medicīna, izmantojot kopīgu ES datu
infrastruktūru, kas ļauj pētniekiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem apvienot
resursus visā ES, un pilntiesīgu iespēju nodrošināšana iedzīvotājiem izmantot digitālos
rīkus atsauksmju sniegšanai un uz cilvēku vērstai aprūpei (mobili veselības risinājumi,
personalizētā medicīna). E-veselības digitālo pakalpojumu infrastruktūra nodrošinās
tam fizisko tīklu. Tiesību akta priekšlikums par Eiropas veselības datu telpu tika
iesniegts 2022. gada maijā.
6. Pārrobežu veselības aprūpe
Direktīvā 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē
ir paredzēti apstākļi, kādos pacients var doties uz citu ES dalībvalsti, lai saņemtu
medicīnisko aprūpi un izmaksu atlīdzību.

[2]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018IP0188
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7. Veselības aprūpes tehnoloģijas novērtēšana (HTA)
2021. gada decembrī tika pieņemta jauna regula, kuras mērķis ir stiprināt ES līmeņa
sadarbību starp dalībvalstīm veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanā. Veselības
aprūpes tehnoloģiju novērtēšanā novērtē pievienoto vērtību, ko sniedz jaunas vai
esošas veselības aprūpes tehnoloģijas — zāles, medicīniskās ierīces un diagnostikas
instrumenti, ķirurģiskas procedūras, kā arī slimību profilakses, diagnostikas vai
ārstēšanas pasākumi — salīdzinājumā ar citām veselības aprūpes tehnoloģijām.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Parlaments ir konsekventi veicinājis saskaņotas politikas veidošanu sabiedrības
veselības jomā. Tas ir arī aktīvi meklējis veidus, kā stiprināt un veicināt veselības
politiku, sniedzot daudzus atzinumus, veicot pētījumus, rīkojot debates, sagatavojot
rakstiskas deklarācijas un patstāvīgus ziņojumus par daudziem jautājumiem.
Pašreizējā likumdošanas perioda sākumā tas uzņēmās aktīvāku darba kārtības
noteikšanas lomu, cenšoties padarīt vēža apkarošanu par vienu no galvenajām ES
veselības politikas prioritātēm. Ņemot vērā Covid-19 krīzi, Parlaments aktīvi iesaistījās
koordinētas Eiropas reakcijas veicināšanā un uzsvēra nepieciešamību iesaistīties
daudz ciešākā sadarbībā veselības jomā, lai izveidotu Eiropas veselības savienību.
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja (ENVI) ir Parlamenta
galvenais dalībnieks veselības jautājumos un bija atbildīga par vairāk nekā 10 %
no Parlamenta kopējā likumdošanas darba 8. sasaukumā (2014–2019). Būtiska daļa
no gaidāmā Eiropas zaļā kursa tiesību aktu kopuma arī tieši vai netieši ietekmēs
veselību, piemēram, stratēģija pārejai uz nepiesārņojošu aprites ekonomiku, nulles
piesārņojuma mērķis, centieni panākt pārtikas ķēdes ilgtspēju un klimatneitralitāti.
Parlaments būs viens no likumdevējiem, kas pieņems attiecīgos tiesību aktus.
Parlaments arī īsteno savas pārbaudes tiesības, proti, pārbaudot deleģētos un
īstenošanas aktus, ko Komisija ir ierosinājusi saistībā ar iepriekš pieņemtajiem tiesību
aktiem, un, iespējams, iebilstot pret tiem.
ENVI komitejas Veselības jautājumu darba grupa aktīvi strādā pie tā, lai veicinātu
informācijas apmaiņu starp EP deputātiem un profesionāliem ekspertiem par
aktuālākajiem veselības jautājumiem, organizējot tematiskus seminārus.

Christian Kurrer
12/2022
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