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Temats: Lūgumraksts Nr. 0612/2020, ko Latvijas bezdarbnieku un darba meklētāju 
interešu aizstāvības biedrības (LBDMIAB) vārdā iesniedza Latvijas 
valstspiederīgais R. L., par ES tiesību aktu izstrādi epidemioloģisko situāciju 
gadījumā, izvairoties no cilvēktiesību pārkāpumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vēršas Eiropas Parlamentā saistībā ar Latvijas valdības lēmumu 
izsludināt ārkārtas stāvokli, lai ierobežotu Covid-19 izplatīšanos. Latvijas bezdarbnieku un 
darba meklētāju interešu aizstāvības biedrības (LBDMIAB) uzskata, ka šis lēmums pārkāpj 
vairākus ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas pantus, kā arī ES Pamattiesību hartas 
6. pantu par tiesībām uz brīvību un drošību. LBDMIAB ierosina izstrādāt kopīgus tiesību 
aktus ES līmenī, kas noteiktu, kā rīkoties bīstamas infekcijas slimības gadījumā dalībvalstī vai 
dalībvalstīs. Šiem kopīgajiem tiesību aktiem nevajadzētu būt pretrunā cilvēktiesību 
principiem. Lūgumraksta iesniedzējs aicina izveidot vienotu ES regulējumu, ņemot vērā to, ka 
epidēmijas un pandēmijas, ko izraisa dažādas slimības, parasti neaprobežojas tikai ar vienu 
valsti un ka tādēļ līdzīgu slimību izplatības apturēšanai nevajadzētu būt katras dalībvalsts 
kompetencē atsevišķi.

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 12. oktobrī

Komisija jau pašā sākumā ir skaidri norādījusi, ka dalībvalstu veiktajiem ārkārtas pasākumiem 
Covid-19 pandēmijas apkarošanai ir pilnībā jāatbilst Līgumos noteiktajiem pamatprincipiem un 
vērtībām. Ārkārtas pasākumi ir jāveic tikai tādā mērā, kādā tas ir nepieciešams, tiem jābūt 
stingri samērīgiem, skaidri ierobežotiem laikā un jāatbilst konstitucionāli nostiprinātām 
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garantijām, kā arī Eiropas un starptautiskajiem standartiem. 

Komisija cieši uzrauga visu dalībvalstu, tostarp Latvijas, veiktos ārkārtas pasākumus un jo īpaši 
ietekmi uz pamattiesībām un tiesiskumu.

Komisija ņem vērā ierosinājumu izstrādāt kopīgus tiesību aktus ES līmenī, kuros būtu noteikts, 
kā rīkoties bīstamas infekcijas slimības gadījumā dalībvalstī, un būtu ievērotas pamattiesības.

ES veselības drošības regulējums, kas attiecas uz nopietniem pārrobežu veselības 
apdraudējumiem, proti, Lēmums Nr. 1082/2013/ES1, jau aptver nopietnu pārrobežu veselības 
apdraudējumu epidemioloģisko uzraudzību, pārraudzību, agrīnu brīdināšanu, sagatavotības un 
reaģēšanas plānošanu, kā arī dalībvalstu sadarbību un koordināciju. Lēmums aptver bioloģiskas 
izcelsmes, ķīmiskas izcelsmes, ekoloģiskas izcelsmes un nezināmas izcelsmes apdraudējumus. 
Tomēr Komisija norāda, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. panta 
7. punktu2 veselības politikas noteikšana, kā arī veselības aprūpes pakalpojumu un 
medicīniskās aprūpes organizēšana un sniegšana paliek dalībvalstu kompetencē. 

Secinājumi

Komisija turpinās uzraudzīt notikumu virzību visās dalībvalstīs, līdz būs atcelti visi ārkārtas 
pasākumi. 

Ņemot vērā reaģēšanā uz Covid-19 pandēmiju gūto pieredzi, Komisija un ES aģentūras 
pašlaik pārskata ES struktūras un resursus, tostarp sagatavotību pandēmijai un to, kā stiprināt 
ES regulējumu pārrobežu veselības apdraudējumu jomā.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1082/2013/ES (2013. gada 22. oktobris) par nopietniem pārrobežu 
veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ lēmumu Nr. 2119/98/EK (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 293, 
5.11.2013., 1.–15. lpp.
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=LV

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=LV

