
ROZHODNUTÍ PŘEDSEDKYNĚ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
ze dne 9. března 2022

o mimořádných opatřeních umožňujících Evropskému parlamentu plnit své povinnosti

a vykonávat své výsady podle Smluv

PŘEDSEDKYNĚ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

s ohledem na články 237a a 237c jednacího řádu Evropského parlamentu,

s ohledem na souhlas Konference předsedů vyjádřený na její schůzi dne 9. března 2022,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) od chvíle, kdy vstoupilo v platnost rozhodnutí předsedkyně ze dne 20. ledna 2022 o
mimořádných opatřeních umožňujících Evropskému parlamentu plnit své povinnosti a
vykonávat své výsady, se podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí
(ECDC) celková epidemiologická situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 sice
vyznačuje vysokým počtem hlášených případů, ten však prudce klesá. V Unii dominuje
varianta omikron, avšak na rozdíl od předchozích variant vzbuzujících obavy mají
onemocnění i hospitalizace způsobené omikronem odlišný průběh. Počet hlášených
případů a hospitalizací by se měl podle prognóz snižovat, zatímco míra úmrtnosti by
měla zůstat stabilní.

(2) V reakci na tento nový vývoj byla v souladu s rozhodnutím předsedkyně ze dne 9.
března 2022 o bezpečnostních opatřeních k omezení šíření onemocnění COVID-19
(rozhodnutí předsedkyně o bezpečnostních opatřeních) některá omezení zrušena,
například omezení přístupu do Evropského parlamentu, zatímco některá hygienická
opatření, včetně povinnosti nosit zdravotní obličejovou roušku, byla zachována.
Předsednictvo se na své schůzi dne 7. března 2022 rozhodlo prodloužit platnost svého
rozhodnutí ze dne 27. října 2021 o mimořádných zdravotních a bezpečnostních
pravidlech, která upravují přístup do budov Parlamentu v jeho třech pracovních
místech, podle něhož je přístup do budov Parlamentu povolen pouze po předložení
platného digitálního certifikátu EU COVID nebo rovnocenného certifikátu, a to až do
10. dubna 2022.

(3) Řada členských států navíc začala postupně uvolňovat některá či dokonce všechna
opatření zavedená s cílem omezit šíření onemocnění COVID-19. Toto postupné



uvolňování zahrnuje mimo jiné zrušení některých cestovních omezení a omezení
soukromého setkávání, zkrácení karantény nebo období izolace a zrušení omezení v
některých hospodářských odvětvích.

(4) Na základě věrohodných důkazů, které mimo jiné poskytlo středisko ECDC a byly
potvrzeny oddělením Parlamentu pro připravenost na zdravotní krize a krizové řízení,
však dosud není s ohledem na zajištění bezpečnosti vhodné, aby byl Parlament svolán
v souladu s běžnými postupy upravenými jednacím řádem. Další hrozby a výzvy
vyplývající z onemocnění COVID-19 a jeho varianty omikron vzbuzující obavy tedy
představují výjimečné a nepředvídatelné okolnosti, které Parlament nemůže ovlivnit, a
to zejména s ohledem na obtíže při interpretování souvisejících údajů.

(5) Je proto nezbytné přijmout odpovídající mimořádná opatření, která Parlamentu umožní
nadále plnit své povinnosti a uplatňovat své výsady.

(6) Během pandemie bylo v Parlamentu zavedeno několik vrstev opatření ke zmírnění
rizika s cílem výrazně omezit riziko přenosu viru uvnitř prostor Parlamentu. Vzhledem
ke zlepšení epidemiologické situace lze některé z těchto vrstev odstranit. Pokud by však
všechny vrstvy dobře vyvážených opatření byly zrušeny najednou, vedlo by to ke
zvýšení rizika infekce pro zaměstnance a návštěvníky Evropského parlamentu. Proto
by měl být návrat k běžným postupům zahájen tím, že budou postupně ukončována
mimořádná opatření Parlamentu a zároveň se zdravotní rizika budou udržovat na co
nejnižší úrovni.

(7) Příslušné útvary Parlamentu zlepšily ve všech zasedacích místnostech systémy větrání,
čímž zajistily 100% cirkulaci čerstvého vzduchu a optimální vnitřní distribuci vzduchu
v jednacích sálech ve Štrasburku a Bruselu. Také tzv. nedynamické schůze, při nichž
účastníci sedí, snižují riziko přenosu, pokud jsou dodržována hygienická opatření i
opatření ke zmírnění rizik stanovená v rozhodnutí předsedkyně o bezpečnostních
opatřeních. V souladu s doporučením oddělení Parlamentu pro připravenost na
zdravotní krize a krizové řízení lze tedy pro plenární zasedání a schůze výborů,
meziparlamentních delegací a dalších orgánů Parlamentu zrušit požadavky na
dodržování bezpečného odstupu.

(8) Během plenárních rozprav a hlasování je vůle občanů Unie v konečném důsledku
vyjadřována prostřednictvím jejich demokraticky zvolených zástupců, a proto je třeba
zvažovat jen ta mimořádná opatření, která co nejméně omezují práva poslanců.
Vzhledem k tomu, že na základě rozhodnutí předsedkyně o bezpečnostních opatřeních
byla prodloužena některá hygienická opatření i opatření ke zmírnění rizik, a vzhledem
k tomu, že je v jednacím sále optimální ventilace, je riziko přenosu infekce na
plenárním zasedání podstatně nižší než při jiných příležitostech. Na dílčích zasedáních
proto není nutné nadále uplatňovat režim distanční účasti. Na základě doporučení
oddělení Parlamentu pro připravenost na zdravotní krize a krizové řízení by se tedy
plenární zasedání, včetně hlasování, měla konat za fyzické přítomnosti a s dodatečnou
zárukou, že by poslanci měli obecně hovořit u řečnického pultu v čele sálu.



(9) Kromě dílčích zasedání se koná velký počet schůzí výborů, meziparlamentních delegací
a dalších orgánů Parlamentu. V obdobích, kdy se tyto schůze konají, cestují poslanci ve
srovnání s plenárními zasedáními častěji do svých volebních obvodů a zpět, čímž se
zvyšuje riziko, že budou vystaveni onemocnění COVID-19. Pokud by se navíc všichni
poslanci, zaměstnanci a další účastníci setkávali na těchto schůzích osobně, mohlo by
se zvýšit riziko interního přenosu onemocnění. Zvýšený pohyb těchto osob v budovách
Parlamentu by navíc mohl vést k vyššímu počtu neformálních společenských setkání
před těmito schůzemi a po nich, čímž by se dále zvýšilo riziko infekce.

(10) Proto by se na schůze výborů, meziparlamentních delegací a dalších orgánů Parlamentu
měl i nadále vztahovat režim distanční účasti, aby tak poslanci mohli některá svá
parlamentní práva vykonávat elektronickými prostředky. Některá práva a postupy nelze
bez fyzické přítomnosti poslanců řádně vykonávat, a proto by měly být po dobu
platnosti tohoto rozhodnutí přizpůsobeny v souladu s pokyny k postupu distančního
hlasování ve výborech, které přijala Konference předsedů výborů.

(11) Pracovní cesty výborů a meziparlamentních delegací, volební pozorovatelské mise,
činnosti na podporu demokracie a meziparlamentní setkání lze povolovat na základě
individuálního posouzení rizik a v souladu s platnými vnitrostátními, unijními a
mezinárodními pravidly. Tyto aktivity je možné pořádat i distančně.

(12) Přestože některé faktory určující vývoj pandemie zůstávají nepředvídatelné, řada
vědeckých studií předpovídá, že vlna onemocnění variantou omikron bude v
nadcházejících týdnech i nadále zpomalovat. Toto rozhodnutí proto musí být pravidelně
posuzováno a případně upraveno nebo zrušeno, jakmile se změní či skončí mimořádné
okolnosti, které vedly k jeho přijetí. Jsou přijímána další logistická a technická opatření,
která Parlamentu umožní úplný návrat k běžným postupům.

(13) Článek 237a jednacího řádu se uplatní pouze jako poslední možnost. Mimořádná
opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou nezbytně nutná a nejsou k dispozici žádná
méně omezující nebo stejně vhodná opatření, která by Parlamentu umožňovala nadále
plnit své povinnosti a vykonávat své výsady podle Smluv a zároveň zajistit bezpečnost,



PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Kapitola I – Dílčí a denní zasedání Parlamentu

Článek 1

V jednacím sále budou poslanci hovořit u řečnického pultu v čele sálu, pokud jim předseda
nedovolí, aby hovořili ze svých míst.

Kapitola II – Výbory a meziparlamentní delegace

Článek 2

1. Výbory a meziparlamentní delegace pořádají své schůze, včetně slyšení a seminářů,
v režimu distanční účasti stanoveném v článku 237c jednacího řádu.

2. Ve výborech a v meziparlamentních delegacích vykonávají poslanci svá hlasovací
práva v souladu s ustanoveními kapitoly 2 rozhodnutí předsednictva ze dne 8. února
2021 o pravidlech pro hlasování v režimu distanční účasti.

3. Práva a postupy, které nelze řádně vykonávat bez fyzické přítomnosti poslanců, se
upravují v souladu s pokyny k distančnímu hlasování ve výborech přijatými
Konferencí předsedů výborů.

Článek 3

Aniž by byla dotčena obecná pravidla pro povolování, pracovní cesty výborů a
meziparlamentních delegací, volební pozorovatelské mise, činnosti na podporu demokracie a
meziparlamentní setkání mohou být povoleny jednotlivě na základě individuálního posouzení
rizik a v souladu s platnými vnitrostátními, unijními a mezinárodními pravidly.

Kapitola III – Další orgány

Článek 4

Schůze dalších orgánů se mohou konat v režimu distanční účasti podle článku 237c.



Kapitola IV – Závěrečná ustanovení

Článek 5

Toto rozhodnutí nebrání předsedkyni Evropského parlamentu, předsednictvu ani dalším
příslušným orgánům Parlamentu přijímat další opatření v oblasti prevence a zajištění
bezpečnosti za účelem zmírnění rizik.

Článek 6

1. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 14. března 2022 zveřejněním na internetových
stránkách Parlamentu.

2. Toto rozhodnutí podléhá pravidelnému hodnocení vývoje mimořádných okolností, na
jehož základě může být v případě potřeby pozměněno nebo zrušeno.

3. Toto rozhodnutí pozbude platnosti dne 12. června 2022, pokud nebude před tímto
datem prodlouženo, pozměněno nebo zrušeno.

Ve Štrasburku dne 9. března 2022

Roberta Metsola


