
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
της 9ης Μαρτίου 2022

σχετικά με έκτακτα μέτρα που επιτρέπουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκτελεί τα

καθήκοντά του και να ασκεί τα προνόμιά του δυνάμει των Συνθηκών

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ,

έχοντας υπόψη τα άρθρα 237α, και 237γ του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

έχοντας υπόψη την από 9ης Μαρτίου 2022 έγκριση της Διάσκεψης των Προέδρων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Από την έναρξη ισχύος της απόφασης της Προέδρου, της 20ής Ιανουαρίου 2022,
σχετικά με έκτακτα μέτρα που επιτρέπουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκτελεί τα
καθήκοντά του και να ασκεί τα προνόμιά του, η συνολική επιδημιολογική κατάσταση
όσον αφορά την COVID-19 χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), από υψηλό αλλά έντονα μειούμενο ποσοστό
ανακοίνωσης συνολικών κρουσμάτων. Η παραλλαγή Όμικρον είναι κυρίαρχη σε
ολόκληρη την Ένωση, αλλά, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη με προηγούμενες
ανησυχητικές παραλλαγές, τα κρούσματα και οι νοσηλείες που οφείλονται στην
Όμικρον εξελίσσονται με αποκλίνοντες ρυθμούς. Τα ποσοστά κοινοποίησης
κρουσμάτων και οι εισαγωγές σε νοσοκομεία προβλέπεται να μειωθούν, ενώ η
θνησιμότητα αναμένεται να παραμείνει σταθερή.

(2) Ως απάντηση στις νέες αυτές εξελίξεις, σύμφωνα με την απόφαση της Προέδρου της
9ης Μαρτίου 2022 σχετικά με μέτρα ασφάλειας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της
COVID-19 (απόφαση της Προέδρου για τα μέτρα ασφάλειας), καταργήθηκαν διάφοροι
περιορισμοί, όπως ο περιορισμός της πρόσβασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ
διατηρήθηκαν ορισμένα υγειονομικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης
χρήσης χειρουργικής μάσκας. Κατά τη συνεδρίασή του στις 7 Μαρτίου 2022, το
Προεδρείο αποφάσισε να παρατείνει έως τις 10 Απριλίου 2022 την απόφασή του, της
27ης Οκτωβρίου 2021, σχετικά με τους έκτακτους κανόνες υγείας και ασφάλειας που
διέπουν την πρόσβαση στα κτίρια του Κοινοβουλίου στους τρεις τόπους εργασίας του,
σύμφωνα με την οποία η πρόσβαση στα κτίρια του Κοινοβουλίου επιτρέπεται μόνο με
την προσκόμιση έγκυρου ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ ή ισοδύναμου
πιστοποιητικού.



(3) Επιπλέον, πολλά κράτη μέλη έχουν αρχίσει να χαλαρώνουν σταδιακά ορισμένα ή όλα
τα μέτρα που θέσπισαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης της COVID-19. Η σταδιακή
αυτή χαλάρωση συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την άρση ορισμένων ταξιδιωτικών
περιορισμών και περιορισμών που αφορούν ιδιωτικές συναθροίσεις, τη μείωση της
περιόδου καραντίνας ή απομόνωσης, και την άρση των περιορισμών σε ορισμένους
τομείς της οικονομίας.

(4) Ωστόσο, βάσει αξιόπιστων στοιχείων, μεταξύ άλλων από το ECDC και όπως
επιβεβαιώνει η Μονάδα Ιατρικής Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων του
Κοινοβουλίου, για λόγους ασφάλειας και προστασίας, είναι ακόμα επικίνδυνο να
συγκαλείται το Κοινοβούλιο σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες του όπως ορίζονται
στον Κανονισμό. Συνεπώς, οι πρόσθετες απειλές και προκλήσεις που οφείλονται στον
κορονοϊό και στην ανησυχητική παραλλαγή Όμικρον αποτελούν έκτακτες και —ιδίως
λόγω των δυσκολιών όσον αφορά την ερμηνεία των δεδομένων επιτήρησης—
απρόβλεπτες συνθήκες που δεν τελούν υπό τον έλεγχο του Κοινοβουλίου.

(5) Είναι, επομένως, αναγκαίο να θεσπιστούν κατάλληλα έκτακτα μέτρα που θα
επιτρέψουν στο Κοινοβούλιο να συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντά του και να ασκεί
τα προνόμιά του.

(6) Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, εφαρμόστηκαν στο Κοινοβούλιο μέτρα
μετριασμού του κινδύνου σε πολλαπλά επίπεδα, προκειμένου να μειωθεί σημαντικά ο
κίνδυνος ενδοϋπηρεσιακής μετάδοσης. Δεδομένης της βελτίωσης της επιδημιολογικής
κατάστασης, μπορούν να αρθούν τα μέτρα σε ορισμένα από τα επίπεδα αυτά. Ωστόσο,
εάν καταργηθούν ταυτόχρονα σε όλα τα επίπεδα αυτά τα καλά σταθμισμένα μέτρα
μετριασμού του κινδύνου, θα αυξηθεί ο κίνδυνος προσβολής για τους εργαζόμενους
και τους επισκέπτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνεπώς, η επανάληψη των
συνήθων διαδικασιών θα πρέπει να ξεκινήσει με τη σταδιακή κατάργηση των έκτακτων
μέτρων του Κοινοβουλίου, με παράλληλο περιορισμό των κινδύνων για την υγεία σε
όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.

(7) Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου έχουν βελτιώσει τα συστήματα εξαερισμού
σε όλες τις αίθουσες συνεδριάσεων, διασφαλίζοντας την κυκλοφορία φρέσκου αέρα σε
ποσοστό 100%, ενώ η εσωτερική διανομή του αέρα στο Ημικύκλιο στο Στρασβούργο
και στις Βρυξέλλες είναι η βέλτιστη. Επίσης, κατά τη διάρκεια των αποκαλούμενων
«μη δυναμικών συνεδριάσεων», όπου οι συμμετέχοντες είναι καθήμενοι, ο κίνδυνος
μετάδοσης μειώνεται όταν τηρούνται τα υγειονομικά μέτρα και τα μέτρα μετριασμού
του κινδύνου που ορίζονται στην απόφαση της Προέδρου για τα μέτρα ασφάλειας.
Σύμφωνα με τις συμβουλές της Μονάδας Ιατρικής Ετοιμότητας και Διαχείρισης
Κρίσεων του Κοινοβουλίου, για την Ολομέλεια και για τις συνεδριάσεις επιτροπών,
διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών και άλλων οργάνων του Κοινοβουλίου,
μπορούν να αρθούν οι απαιτήσεις για την τήρηση φυσικής απόστασης.

(8) Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και των ψηφοφοριών στην Ολομέλεια, η βούληση
των πολιτών της Ένωσης εκφράζεται εντέλει μέσω των δημοκρατικά εκλεγμένων



αντιπροσώπων τους, και θα πρέπει να προβλέπονται μόνο όσα έκτακτα μέτρα
περιορίζουν λιγότερο τα δικαιώματα των βουλευτών. Υπό το φως της παράτασης
διάφορων υγειονομικών μέτρων και μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου, σύμφωνα με την
απόφαση της Προέδρου για τα μέτρα ασφάλειας, και δεδομένου ότι στο Ημικύκλιο ο
εξαερισμός είναι ο βέλτιστος, ο κίνδυνος προσβολής κατά την Ολομέλεια είναι
σημαντικά χαμηλότερος από ό,τι σε άλλες περιπτώσεις. Επομένως, δεν είναι αναγκαίο
να συνεχιστεί η εφαρμογή του καθεστώτος εξ αποστάσεως συμμετοχής στις περιόδους
συνόδου. Σύμφωνα με τις συμβουλές της Μονάδας Ιατρικής Ετοιμότητας και
Διαχείρισης Κρίσεων του Κοινοβουλίου, οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας,
συμπεριλαμβανομένων των ψηφοφοριών, θα πρέπει να διεξάγονται με φυσική
παρουσία, με την πρόσθετη διασφάλιση ότι οι βουλευτές θα πρέπει εν γένει να
αγορεύουν από το εμπρόσθιο βήμα.

(9) Ειδικότερα, πέραν των περιόδων συνόδου, πραγματοποιείται μεγάλος αριθμός
συνεδριάσεων επιτροπών, διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών και άλλων οργάνων
του Κοινοβουλίου. Τις περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούνται τέτοιες
συνεδριάσεις, οι βουλευτές ταξιδεύουν συχνότερα από και προς τις εκλογικές τους
περιφέρειες, σε σύγκριση με τις περιόδους συνόδου, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο να
εκτεθούν στην COVID-19. Επίσης, εάν όλοι οι βουλευτές, το προσωπικό και οι λοιποί
συμμετέχοντες παρευρίσκονταν αυτοπροσώπως στις εν λόγω συνεδριάσεις, ο κίνδυνος
ενδοϋπηρεσιακή μετάδοσης θα μπορούσε να αυξηθεί. Επιπλέον, η αυξημένη
κυκλοφορία των εν λόγω ατόμων εντός των κτιρίων του Κοινοβουλίου θα μπορούσε
επίσης να οδηγήσει σε μεγαλύτερο αριθμό άτυπων κοινωνικών συναθροίσεων τόσο
πριν από τις εν λόγω συνεδριάσεις όσο και κατόπιν αυτών, με αποτέλεσμα να αυξάνεται
περαιτέρω ο κίνδυνος προσβολής.

(10) Ως εκ τούτου, για τις συνεδριάσεις επιτροπών, διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
και άλλων οργάνων του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται
το καθεστώς εξ αποστάσεως συμμετοχής, ώστε να είναι σε θέση οι βουλευτές να
ασκούν ορισμένα από τα κοινοβουλευτικά τους δικαιώματα με ηλεκτρονικά μέσα.
Κάποια δικαιώματα και πρακτικές δεν μπορούν να ασκηθούν δεόντως χωρίς τη φυσική
παρουσία των βουλευτών και θα πρέπει, επομένως, να προσαρμοστούν όσο ισχύει η
παρούσα απόφαση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία
εξ αποστάσεως ψηφοφορίας στις επιτροπές, όπως εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη των
Προέδρων των Επιτροπών.

(11) Οι αποστολές επιτροπών και οι διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες, οι αποστολές
παρατήρησης εκλογών, οι δραστηριότητες στήριξης της δημοκρατίας και οι
διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις θα πρέπει να μπορούν να εγκρίνονται βάσει
μεμονωμένης αξιολόγησης κινδύνου και σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς,
ενωσιακούς και διεθνείς κανόνες. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει επίσης να
μπορούν να διοργανώνονται εξ αποστάσεως.

(12) Μολονότι διάφοροι παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη της πανδημίας
παραμένουν απρόβλεπτοι, πολλές επιστημονικές μελέτες προβλέπουν ότι το κύμα της
Όμικρον θα συνεχίσει να εξομαλύνεται κατά τις προσεχείς εβδομάδες. Ως εκ τούτου, η



απόφαση θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά και, κατά περίπτωση, να τροποποιηθεί ή
να ανακληθεί μόλις εξελιχθούν ή εκλείψουν οι έκτακτες περιστάσεις που οδήγησαν
στην έκδοσή της. Λαμβάνονται πρόσθετα υλικοτεχνικά και τεχνικά μέτρα ώστε να
είναι σε θέση το Κοινοβούλιο να επαναλάβει πλήρως τις συνήθεις διαδικασίες του.

(13) Το άρθρο 237α του Κανονισμού θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο ως έσχατη λύση. Τα
έκτακτα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι απολύτως αναγκαία
και δεν υπάρχουν λιγότερο περιοριστικά μέτρα ούτε εξίσου κατάλληλα για να μπορέσει
το Κοινοβούλιο να συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντά του και να ασκεί τα προνόμιά
του δυνάμει των Συνθηκών, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια,



ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Κεφάλαιο I – Περίοδοι συνόδου και συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου

Άρθρο 1

Στο Ημικύκλιο, οι βουλευτές αγορεύουν από το εμπρόσθιο βήμα, εκτός εάν η Πρόεδρος τους
επιτρέψει να αγορεύσουν από την έδρα τους.

Κεφάλαιο II – Επιτροπές και διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες

Άρθρο 2

1. Οι επιτροπές και οι διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες οργανώνουν τις συνεδριάσεις
τους, συμπεριλαμβανομένων των ακροάσεων και των ημερίδων, σύμφωνα με το
καθεστώς εξ αποστάσεως συμμετοχής που καθορίζεται στο άρθρο 237γ.

2. Στις επιτροπές και τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες, οι βουλευτές ασκούν τα
δικαιώματα ψήφου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου 2 της απόφασης του
Προεδρείου της 8ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις
ψηφοφορίες στο πλαίσιο του καθεστώτος της εξ αποστάσεως συμμετοχής.

3. Τα δικαιώματα και οι πρακτικές που δεν μπορούν να ασκηθούν δεόντως χωρίς τη
φυσική παρουσία των βουλευτών προσαρμόζονται όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες
γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας στις επιτροπές, όπως
εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών.

Άρθρο 3

Με την επιφύλαξη των γενικών κανόνων σχετικά με την εξουσιοδότηση, οι αποστολές
επιτροπών και οι διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες, οι αποστολές παρατήρησης εκλογών,
οι δραστηριότητες στήριξης της δημοκρατίας και οι διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις
μπορούν να εγκρίνονται κατά περίπτωση βάσει μεμονωμένης αξιολόγησης κινδύνου και
σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς, ενωσιακούς και διεθνείς κανόνες.

Κεφάλαιο III – Λοιπά όργανα

Άρθρο 4

Οι συνεδριάσεις των λοιπών οργάνων μπορούν να οργανώνονται σύμφωνα με το καθεστώς εξ
αποστάσεως συμμετοχής που καθορίζεται στο άρθρο 237γ του Κανονισμού.



Κεφάλαιο IV – Τελικές διατάξεις

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση δεν θίγει τυχόν πρόσθετα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας για τον
μετριασμό των κινδύνων, τα οποία λαμβάνονται από τον Πρόεδρο, το Προεδρείο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή άλλες αρμόδιες αρχές του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 6

1. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 14 Μαρτίου 2022 με τη δημοσίευσή της στον
ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

2. Η παρούσα απόφαση υποβάλλεται σε τακτική αξιολόγηση με γνώμονα την εξέλιξη των
έκτακτων περιστάσεων και, κατά περίπτωση, τροποποιείται ή ανακαλείται αναλόγως.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει έως τις 12 Ιουνίου 2022, εκτός αν εντωμεταξύ ανανεωθεί,
τροποποιηθεί ή ανακληθεί.

Στρασβούργο, 9 Μαρτίου 2022

Roberta Metsola


