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Excelenta ,

In calitate de avocat Mihai PETENCHI , identificat prin card european
de avocat nr. 4000-010-019-248 CCBE / Council of Bars and Law
Societies of Europe , Brussels  doresc sa va aduc la cunostinta faptul ca
am aflat cu surprindere ca in Austria a fost promulgată legea vaccinării
obligatorii a populației statului austriac ,  situatie care ar produce daune
importante societatii austriece .
Apreciez ca ingrijoratoare situația din tara dvs , deoarece se creează un
precedent periculos in UE prin încălcarea drepturile fundamentale ale
cetățeanului stipulate  atat  la CEDO - Curtea europeană  a drepturilor
omului cat  si in tratate si conventii internationale la care Austria a fost
parte . Deasemenea , va aduc in  atentie faptul că aceasta reglementare
va produce in mod evident efectele secundare economice , fizice și
psihologice la nivel de mase de oameni , care n-ar trebuie tratate cu
superficialitate . După cum bine stiti  , mediul stiintific  pana acum nu a
dovedit că vaccinurile ar reduce numărul de infecții dimpotrivă, ”varianta
omicron pare să aibă o incidenta mult mai mare pentru persoanele
vaccinate. În acest context, impunerea  vaccinării obligatorii reprezinta o
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încălcare clară a multor drepturi fundamentale . Constatăm ca s-a
generat , prin noua reglementare in ceea ce priveste vaccinarea
obligatorie  , o politică discriminatorie și stigmatizantă față de cei
nevaccinați . Prin acesta reglementare ce impune obligația de vaccinare
, Austria se afla in afara ordinii juridice . In concluzie , dacă comunitatea
medico-științifică confirmă  faptul că pot exista efecte secundare pe
termen lung ale vaccinului, nimeni nu are dreptul de a forța pe cetatenii
statului austriac sa se vaccineze ,  deoarece acesta impunere fiind un
atac direct asupra dreptului inalienabil la viața umană.
In conditiile in care nu exista o transparență deplină în ceea ce privește
toate detaliile privind cercetarea și dezvoltarea, achiziționarea și
distribuirea vaccinurilor împotriva COVID-19  , putem afima ca lipsește
condiția fundamentala pentru consolidarea încrederii cetățenilor în
vaccinuri întrucât orice lipsă de transparență, în contextul celei mai
grave crize de sănătate publică din epoca modernă, constituie o
încălcare a dreptului cetățenilor la informare și poate duce la
incertitudine, la răspândirea dezinformării și la creșterea riscului de
reticență față de vaccinuri, subminând astfel acțiunile rapide și eficace
împotriva pandemiei; întrucât transparența constituie un pilon
fundamental pentru reușita strategiei UE privind vaccinurile împotriva
COVID-19.
Rezoluția 2361 (2021) a Consiliului Europei (CoE) interzice statelor
membre să facă obligatorie vaccinarea împotriva coronavirusului sau să
utilizeze această metodă pentru discriminare împotriva celor ce nu sunt
vaccinați. Statele Membre trebuie:
- să se asigure că cetățenii sunt informați că vaccinarea NU este
obligatorie și că nimeni nu este presat politic, social sau în alt mod să se
vaccineze dacă nu dorește să facă acest lucru el însuși;
- să se asigure că nimeni nu este discriminat pentru că nu a fost
vaccinat, din cauza unor posibile riscuri pentru sănătate sau pentru că
nu dorește să fie vaccinat;
- să ia măsuri eficiente timpurii pentru a contracara dezinformarea și
neclaritățile cu privire la vaccinurile Covid-19;
- să distribuie informații transparente despre siguranța și posibilele
efecte secundare ale vaccinurilor, lucrând cu și reglementând
platformele de socializare pentru a preveni răspândirea dezinformării;



- să comunice în mod transparent conținutul contractelor cu producătorii
de vaccinuri și să le pună la dispoziția tuturor pentru examinare
parlamentară și publică
Pozitia oficiala a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE),
exprimata in data de  26 ianuarie 2021, odata cu votarea Rezolutiei nr.
2361 (2021) - Oamenii nu trebuie sa fie constransi in niciun fel sa se
vaccineze impotriva coronavirusului si nici sa fie discriminati din cauza
ca au refuzat vreun vaccin.
Am increderea că veți lua initiativa abrogarii acestei legi si , eventual ,
adoptarea unui nou act normativ .

best regards ,

Avocat / Rechtsanwalt
mag.iur. M. PETENCHI


