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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0612/2020, adresată de R.L., de cetățenie letonă, în numele 
Latvijas bezdarbnieku un darba meklētāju interešu aizstāvības biedrība 
(LBDMIAB), privind elaborarea legislației UE în cazul unor situații 
epidemiologice, evitându-se încălcarea drepturilor omului

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se adresează Parlamentului European în urma deciziei guvernului leton de a 
declara starea de urgență pentru a limita răspândirea COVID-19. Asociația letonă de 
reprezentare a intereselor șomerilor și a solicitanților de locuri de muncă (LBDMIAB) este de 
părere că această decizie încalcă mai multe articole din Declarația universală a drepturilor 
omului a ONU, precum și articolul 6 privind dreptul la libertate și securitate din Carta 
drepturilor fundamentale a UE. LBDMIAB propune elaborarea unei legislații uniforme la 
nivelul UE, care să stabilească modalitatea de acțiune în cazul unei boli infecțioase 
periculoase în unul sau mai multe state membre. Această legislație comună nu ar trebui să 
intre în conflict cu principiile drepturilor omului. Petiționarul solicită crearea unui cadru unic 
la nivelul UE, având în vedere că epidemiile și pandemiile cauzate de boli diferite nu sunt, de 
obicei, limitate la o singură țară și că, prin urmare, oprirea răspândirii unor boli similare nu ar 
trebui să fie de competența fiecărui stat membru în parte.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 iunie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

Comisia a precizat încă de la început că măsurile de urgență adoptate de statele membre pentru 
a combate pandemia de COVID-19 trebuie să respecte pe deplin principiile și valorile 
fundamentale prevăzute în tratate. Măsurile de urgență trebuie să se limiteze la ceea ce este 
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necesar și să fie strict proporționale, limitate clar în timp și conforme cu garanțiile consacrate 
prin constituție, precum și cu standardele europene și internaționale. 

Comisia monitorizează îndeaproape măsurile de urgență luate de toate statele membre, inclusiv 
de Letonia, precum și impactul acestora, în special asupra drepturilor fundamentale și a statului 
de drept.

Comisia ia act de propunerea privind elaborarea unei legislații uniforme la nivelul UE în ceea 
ce privește modalitățile de reacție, cu respectarea drepturilor fundamentale, în cazul izbucnirii 
unei boli infecțioase periculoase în unul dintre statele membre.

Cadrul UE privind securitatea sanitară în cazul unor amenințări transfrontaliere grave în 
domeniul sănătății, și anume Decizia nr. 1082/2013/UE1, vizează deja măsuri precum 
monitorizarea epidemiologică, avertizarea timpurie, acțiunile de pregătire și de planificare a 
reacției, precum și cooperarea și coordonarea între statele membre în ceea ce privește 
amenințările transfrontaliere grave în domeniul sănătății. Decizia vizează amenințările de ordin 
biologic, chimic, ecologic și amenințările fără o origine cunoscută. Comisia observă, însă, că, 
în conformitate cu articolul 168 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene2, stabilirea politicii din domeniul sănătății, precum și organizarea și asigurarea 
serviciilor de sănătate și a îngrijirilor medicale țin de competența statelor membre. 

Concluzii

Comisia va continua să monitorizeze evoluțiile din toate statele membre, până la suspendarea 
tuturor măsurilor de urgență. 

În prezent, Comisia și agențiile UE analizează structurile și resursele UE pe baza 
învățămintelor extrase în urma reacției la pandemia de COVID-19, inclusiv gradul de 
pregătire de pandemie și modalitățile de îmbunătățire a cadrului UE privind amenințările 
transfrontaliere în domeniul sănătății.

1 Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările 
transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (Text cu relevanță pentru SEE), 
JO L 293, 5.11.2013, pp. 1-15.
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
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