
EUROPOS PARLAMENTO PIRMININKO SPRENDIMAS

2022 m. kovo 9 d.

dėl ypatingų priemonių, leidžiančių Europos Parlamentui vykdyti savo pareigas ir

naudotis savo prerogatyvomis pagal Sutartis

EUROPOS PARLAMENTO PIRMININKAS,

atsižvelgdamas į Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 237a ir 237c straipsnius,

atsižvelgdamas į 2022 m. kovo 9 d. posėdžio Pirmininkų sueigos pritarimą,

kadangi:

(1) nuo to laiko, kai įsigaliojo 2022 m. sausio 20 d. Pirmininko sprendimas dėl ypatingų
priemonių, leidžiančių Europos Parlamentui vykdyti savo pareigas ir naudotis savo
prerogatyvomis, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) duomenimis,
bendrai epidemiologinei padėčiai, susijusiai su COVID-19, būdingas didelis, bet
smarkiai mažėjantis bendras pranešimų apie atvejus skaičius. Visoje Sąjungoje
dominuoja omikron atmaina, tačiau, skirtingai nuo ankstesnių susirūpinimą keliančių
atmainų, užsikrėtimo omikrono atmaina ir su ja susijusio hospitalizavimo atvejų
skaičiai skiriasi. Prognozuojama, kad pranešimų apie atvejus ir hospitalizavimo atvejų
mažės, o mirtingumo lygis turėtų išlikti stabilus,

(2) kaip numatyta 2022 m. kovo 9 d. Pirmininko sprendime dėl saugumo priemonių
COVID-19 plitimui apriboti (toliau – Pirmininko sprendimas dėl saugumo priemonių),
reaguojant į šiuos naujus pokyčius buvo panaikinti kai kurie apribojimai, pvz., dėl
patekimo į Europos Parlamentą o kai kurios sveikatos ir higienos priemonės, tarp jų ir
pareiga dėvėti medicininę veido kaukę, buvo paliktos galioti. 2022 m. kovo 7 d.
posėdyje Biuras nusprendė iki 2022 m. balandžio 10 d. pratęsti savo 2021 m. spalio
27 d. sprendimo dėl išimtinių sveikatos ir saugos taisyklių, kuriomis reglamentuojamas
patekimas į Europos Parlamento pastatus trijose darbo vietose, pagal kurias patekti į
Parlamento pastatus leidžiama tik pateikus galiojantį ES skaitmeninį COVID
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimą, galiojimą,

(3) be to, daugelis valstybių narių pradėjo laipsniškai švelninti kai kurias arba visas
priemones, kurių imtasi siekiant apriboti COVID-19 plitimą. Toks laipsniškas
švelninimas apima, be kita ko, tam tikrų kelionių apribojimų ir privatiesiems



susibūrimams taikomų apribojimų panaikinimą, karantino ar izoliavimo laikotarpių
sutrumpinimą ir apribojimų tam tikriems ekonomikos sektoriams panaikinimą,

(4) remiantis patikimais įrodymais, gautais, be kita ko, iš ECDC ir patvirtintais Parlamento
Parengties sveikatos krizėms ir jų valdymo skyriaus, dėl saugumo ir saugos priežasčių
Parlamentui vis dėlto dar yra pavojinga sušaukti posėdžius laikantis savo įprastų
procedūrų, nustatytų Darbo tvarkos taisyklėse. Todėl papildoma su koronavirusu ir
susirūpinimą keliančia jo omikron atmaina susijusi grėsmė ir iššūkiai vis dar lemia
išimtines ir, ypač atsižvelgiant į sunkumus interpretuoti priežiūros duomenis,
nenumatytas aplinkybes, kurių Parlamentas negali kontroliuoti;

(5) todėl būtina priimti tinkamas ypatingas priemones, kad Parlamentas galėtų toliau
vykdyti savo pareigas ir naudotis savo prerogatyvomis;

(6) pandemijos metu, siekiant gerokai sumažinti riziką užsikrėsti institucijoje, Parlamente
buvo įdiegta įvairaus lygmens rizikos mažinimo priemonių. Pagerėjus epidemiologinei
padėčiai kai kurių lygių priemonės gali būti panaikintos. Vis dėlto tuo pačiu metu
panaikinus visų lygių gerai suderintas rizikos mažinimo priemones padidėtų
užsikrėtimo rizika Europos Parlamente dirbantiems ir jame besilankantiems asmenims.
Todėl grįžimas prie įprastų procedūrų turėtų būti inicijuotas, palaipsniui panaikinant
ypatingas Parlamento priemones, sykiu užtikrinant, kad pavojus sveikatai būtų kuo
mažesnis,

(7) kompetentingos Parlamento tarnybos patobulino visų posėdžių salių ventiliacijos
sistemas, užtikrindamos, kad būtų 100 proc. gryno oro cirkuliacija, o vidaus oro
skirstymas plenarinių posėdžių salėse Strasbūre ir Briuselyje būtų optimalus. Be to,
vadinamuosiuose nedinamiškuose posėdžiuose, kuriuose dalyviai sėdi, perdavimo
rizika sumažėja, jei laikomasi Pirmininko sprendime dėl saugumo priemonių nustatytų
sveikatos ir higienos bei rizikos mažinimo priemonių. Todėl, atsižvelgiant į Parlamento
Parengties sveikatos krizėms ir jų valdymo skyriaus rekomendacijas, fizinio atstumo
reikalavimai gali būti panaikinti plenariniuose posėdžiuose ir komitetų,
tarpparlamentinių delegacijų ir kitų Parlamento organų posėdžiuose,

(8) per plenarinių posėdžių diskusijas ir balsavimo metu Sąjungos piliečių valią galiausiai
išreiškia jų demokratiškai išrinkti atstovai, todėl turėtų būti numatytos tik tos ypatingos
priemonės, kurios mažiausiai riboja Parlamento narių teises. Kadangi pagal Pirmininko
sprendimą dėl saugumo priemonių pratęstas kai kurių sveikatos ir higienos bei rizikos
mažinimo priemonių galiojimas ir kadangi plenarinių posėdžių salėje yra optimalus
vėdinimas, rizika užsikrėsti plenariniame posėdyje yra gerokai mažesnė nei kitais
atvejais. Todėl nebūtina toliau taikyti nuotolinio dalyvavimo tvarkos mėnesinėse
sesijose. Atsižvelgiant į Parlamento Parengties sveikatos krizėms ir jų valdymo
skyriaus rekomendaciją, plenariniai posėdžiai, įskaitant balsavimus, turėtų būti
rengiami Parlamento nariams fiziškai dalyvaujant, papildomai užtikrinant, kad
Parlamento nariai paprastai kalbėtų iš centrinės tribūnos,



(9) be mėnesinių sesijų vyksta daug komitetų, tarpparlamentinių delegacijų ir kitų
Parlamento organų posėdžių. Tais laikotarpiais, kai rengiami šie posėdžiai, Parlamento
nariai dažniau nei per mėnesines sesijas vyksta į savo rinkimų apygardas ir iš jų, todėl
išauga rizika užsikrėsti COVID-19. Be to, jei minėtuose posėdžiuose visi Parlamento
nariai, darbuotojai ir kiti dalyviai dalyvautų fiziškai, galėtų padidėti rizika užsikrėsti
institucijoje. Pradėjus šiems asmenims daugiau judėti Parlamento pastatuose taip pat
gali rastis daugiau neoficialių socialinių susibūrimų prieš minėtus posėdžius ir po jų, o
dėl to rizika užsikrėsti gali dar labiau išaugti,

(10) todėl komitetų, tarpparlamentinių delegacijų ir kitų Parlamento organų posėdžiuose
turėtų būti toliau taikoma nuotolinio dalyvavimo tvarka, kad Parlamento nariai galėtų
įgyvendinti tam tikras savo parlamentines teises elektroninėmis priemonėmis. Kai
kurios teisės ir praktika negali būti tinkamai įgyvendinamos be Parlamento narių fizinio
dalyvavimo, todėl jos turėtų būti pritaikomos šio sprendimo galiojimo laikotarpiu, kaip
nustatyta Komitetų pirmininkų sueigos patvirtintose Gairėse dėl nuotolinio balsavimo
procedūros taikymo komitetuose,

(11) remiantis individualaus rizikos vertinimo rezultatais ir laikantis taikytinų nacionalinių,
Sąjungos ir tarptautinių taisyklių, turėtų būti galima leisti rengti komitetų ir
tarpparlamentinių delegacijų komandiruotes, rinkimų stebėjimo misijas, vykdyti
demokratijos rėmimo veiklą ir rengti tarpparlamentinius susitikimus. Taip pat turėtų
būti galima tokią veiklą organizuoti nuotoliniu būdu;

(12) nors kai kurie veiksniai, lemiantys pandemijos raidą, tebėra nenuspėjami, daugelyje
mokslinių studijų prognozuojama, kad omikron banga per ateinančias savaites ir toliau
slūgs. Todėl šis sprendimas turėtų būti reguliariai vertinamas ir prireikus iš dalies
keičiamas arba atšaukiamas, kai tik pasikeis ypatingos aplinkybės, dėl kurių jis buvo
priimtas, arba jų nebeliks. Imamasi papildomų logistinių ir techninių priemonių, kad
Parlamentas galėtų visiškai grįžti prie savo įprastų procedūrų,

(13) 237a straipsnis turėtų būti taikomas tik kaip kraštutinė priemonė. Šiame sprendime
numatytos ypatingos priemonės apima tik tiek, kiek būtina, o mažiau ribojančių ar
vienodai tinkamų priemonių, kurios leistų Parlamentui toliau vykdyti savo pareigas ir
naudotis savo prerogatyvomis pagal Sutartis, sykiu užtikrinant saugumą, nėra;



PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

I skyrius. Parlamento mėnesinės sesijos ir plenariniai posėdžiai

1 straipsnis

Plenarinių posėdžių salėje Parlamento nariai kalba iš centrinės tribūnos, nebent Parlamento
pirmininkas leidžia jiems kalbėti iš savo vietos.

II skyrius. Komitetai ir tarpparlamentinės delegacijos

2 straipsnis

1. Komitetai ir tarpparlamentinės delegacijos rengia savo posėdžius, įskaitant klausymus
ir seminarus, pagal Darbo tvarkos taisyklių 237c straipsnyje nustatytą nuotolinio
dalyvavimo tvarką.

2. Komitetų ir tarpparlamentinių delegacijų posėdžiuose Parlamento nariai įgyvendina
savo teisę balsuoti laikydamiesi 2021 m. vasario 8 d. Biuro sprendimo dėl balsavimo
pagal nuotolinio dalyvavimo tvarką taisyklių 2 skyriaus nuostatų.

3. Teisės ir praktika, kurios negali būti tinkamai įgyvendinamos be Parlamento narių
fizinio dalyvavimo, yra pritaikomos, kaip nustatyta Komitetų pirmininkų sueigos
patvirtintose Gairėse dėl nuotolinio balsavimo procedūros taikymo komitetuose.

3 straipsnis

Nedarant poveikio bendrųjų leidimų suteikimo taisyklių taikymui, kiekvienu konkrečiu atveju,
remiantis individualaus rizikos vertinimo rezultatais ir laikantis taikytinų nacionalinių,
Sąjungos ir tarptautinių taisyklių, gali būti leidžiama rengti komitetų ir tarpparlamentinių
delegacijų komandiruotes, rinkimų stebėjimo misijas, vykdyti demokratijos rėmimo veiklą ir
rengti tarpparlamentinius susitikimus.

III skyrius. Kiti organai

4 straipsnis

Kitų organų posėdžiai gali būti rengiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 237c straipsnyje
nustatytą nuotolinio dalyvavimo tvarką.



IV skyrius. Baigiamosios nuostatos

5 straipsnis

Šis sprendimas neturi poveikio jokių Europos Parlamento pirmininko, Biuro ar kitų
kompetentingų Parlamento organų patvirtintų papildomų prevencinių ir saugos priemonių,
skirtų rizikai mažinti, taikymui.

6 straipsnis

1. Šis sprendimas įsigalioja 2022 m. kovo 14 d. jį paskelbus Parlamento interneto
svetainėje.

2. Šis sprendimas reguliariai vertinamas atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių pokyčius ir
prireikus atitinkamai iš dalies keičiamas arba atšaukiamas.

3. Šis sprendimas nustoja galioti 2022 m. birželio 12 d., jei jis iki šios dienos
nepratęsiamas, nepakeičiamas ar neatšaukiamas.

2022 m. kovo 9 d. Strasbūras

Roberta Metsola


