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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0901/2008, ko Kristīgo uzņēmēju interešu asociācijas vārdā
iesniedza Zviedrijas(?) valstspiederīgais David Skinner, par pamattiesībām uz 
„neiesaistīšanās brīvību”

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš pārstāv Zviedrijas Kristīgo uzņēmēju savienību, apgalvo, ka tās 
locekļi tiek apdraudēti un iebiedēti, jo reliģisku iemeslu dēļ izvairās parakstīt kolektīvos darba 
līgumus, ko slēdz Zviedrijas arodbiedrības. Viņš atzīmē, ka attiecīgie uzņēmumi ievēro visas 
tiesību aktu prasības un piedāvā tādus pašus vai labākus darba apstākļus kā citi uzņēmumi. 
Viņš apgalvo, ka arodbiedrības ietur nesamērīgi stingru līniju un ka „neiesaistīšanās brīvība” 
pieder pie indivīda tiesībām. Citiem vārdiem sakot, cilvēki ir tiesīgi neiesaistīties, un viņus 
nevajadzētu piespiest to darīt ar varu. Atsaucoties uz Eiropas Cilvēktiesību konvenciju 
(ECHR), ANO Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR) un 
pastāvošajām precedenta tiesībām („Laval” lieta), lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas 
Parlamentu izmeklēt šo pamattiesību un indivīda tiesību pārkāpumu, mudinot uzdot 
dalībvalstīm attiecīgi saskaņot savus tiesību aktus, lai aizsargātu gan darba devējus, gan 
darbiniekus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 13. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī

Tiesības atteikties pieder pie brīvības neiesaistīties arodorganizācijās vai neparakstīt 
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koplīgumus reliģisku motīvu dēļ („negatīvā biedrošanās brīvība”).

Šīs tiesības ir ietvertas Eiropas Cilvēktiesību konvencijas (Eiropas Padome) 9. un 11. pantā 
par reliģijas brīvību un tiesībām nodoties savai reliģijai un pulcēšanās un biedrošanās brīvību.

Lūgumraksta analīze

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegtajiem faktiem, šajā jautājumā nav saskatāma 
dalībvalsts rīcība. Tādējādi Komisija uzskata, ka šis jautājums attiecas uz divu privātu 
organizāciju attiecībām. Vislabāk šādus jautājumus ir iesniegt pirmās instances valsts tiesās.

Ja tomēr pastāv šaubas par Kopienas tiesību aktu piemērojamību, var veikt uzziņu Eiropas 
Kopienu Tiesā saskaņā ar EKL 234. pantu. Piemēram, atkarībā no konkrētās lietas faktiem, 
var uzdot jautājumus par Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai 
attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, piemērojamību, kas, cita starpā, aizliedz tiešu vai 
netiešu diskrimināciju nodarbinātības jomā reliģijas vai uzskatu dēļ gan valsts, gan privātajā 
sektorā.
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