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Комисия по петиции

12.10.2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0612/2020, внесена от R.L., с латвийско гражданство, от 
името на Latvijas bezdarbnieku un darba meklētāju interešu aizstāvības 
biedrība (LBDMIAB) относно разработването на законодателство на ЕС 
в случай на епидемии и избягване на нарушаването на правата на 
човека

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се обръща към Европейския парламент вследствие на 
решението на латвийското правителство да обяви извънредно положение, за да 
ограничи разпространението на COVID-19. Латвийският съюз за защита на интересите 
на безработните и търсещите работа лица (LBDMIAB) е на мнение, че това решение 
нарушава няколко члена от Всеобщата декларация за правата на човека на ООН, както 
и член 6 от Хартата на основните права на ЕС относно правото на свобода и сигурност. 
LBDMIAB предлага да се разработи единно законодателство на равнище ЕС, което да 
определя начина на действие в случай на разпространение на опасно инфекциозно 
заболяване в дадена държава членка или редица държави членки. Това общо 
законодателство не следва да бъде в разрез с принципите на правата на човека. 
Вносителят на петицията призовава за единна рамка на ЕС, като се има предвид, че 
епидемиите и пандемиите, причинени от различни заболявания, обикновено не се 
ограничават до една държава и че поради това спирането на разпространението на 
подобни заболявания не следва да бъде въпрос, който се решава от всяка държава 
членка поотделно.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 юни 2020 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 октомври 2020 г.
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Комисията уточни още от самото начало, че предприетите от държавите членки 
извънредни мерки за борба с пандемията от COVID-19 трябва да зачитат изцяло 
основните принципи и ценности, залегнали в Договорите. Извънредните мерки трябва 
да бъдат ограничени до това, което е необходимо, строго пропорционално, да са ясно 
ограничени във времето и да са в съответствие с конституционно установените гаранции, 
както и с европейските и международните стандарти. 

Комисията наблюдава внимателно извънредните мерки, предприети във всички държави 
членки, включително в Латвия, и тяхното въздействие, по-специално върху основните 
права и принципите на правовата държава.

Комисията отбелязва предложението за разработване на единно законодателство на 
равнището на ЕС по отношение на определянето на начините за действие в случай на 
разпространение на опасно инфекциозно заболяване в държава членка, което да зачита 
основните права.

Рамката на ЕС за здравна сигурност при сериозни трансгранични заплахи за здравето, а 
именно Решение № 1082/2013/ЕС1, вече обхваща значително епидемиологично 
наблюдение, мониторинг, ранно предупреждение, подготвеност и планиране на ответни 
действия, както и сътрудничество и координация между държавите членки по отношение 
на сериозните трансгранични заплахи за здравето. Решението обхваща заплахи с 
биологичен произход, химичен произход, екологичен произход и заплахи с неизвестен 
произход. Комисията отбелязва обаче, че в съответствие с член 168, параграф 7 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз2, определянето на здравната 
политика, както и организацията и предоставянето на здравни услуги и медицински 
грижи са от национална компетентност. 

Заключение

Комисията ще продължи да наблюдава развитието на ситуацията във всички държави 
членки, докато не бъдат вдигнати всички неотложни мерки. 

Понастоящем Комисията и агенциите на ЕС преразглеждат структурите и ресурсите на 
ЕС с оглед на извлечените поуки от реакцията спрямо пандемията от COVID-19, 
включително готовността при пандемия и как да се укрепи рамката на ЕС за 
трансгранични заплахи за здравето.

1 Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните 
трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО Текст от значение за ЕИП, 
OВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 1–15.
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=BG
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