
EIROPAS PARLAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJAS LĒMUMS
(2022. gada 9. marts)

par ārkārtas pasākumiem, kas ļauj Eiropas Parlamentam veikt savus pienākumus un

īstenot savas prerogatīvas saskaņā ar Līgumiem

EIROPAS PARLAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJA,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta Reglamenta 237.a un 237.c pantu,

ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2022. gada 9. marta sanāksmē sniegto apstiprinājumu,

tā kā:

(1) Kopš stājies spēkā Parlamenta priekšsēdētājas 2022. gada 20. janvāra lēmums par
ārkārtas pasākumiem, kas ļauj Eiropas Parlamentam veikt savus pienākumus un īstenot
savas prerogatīvas, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) sniegtā
informācija liecina, ka, lai gan vispārējai epidemioloģiskajai situācijai saistībā ar
Covid-19 raksturīgs augsts vispārējais paziņoto gadījumu rādītājs, tas tomēr strauji
samazinās. Visā Savienībā dominē omikrona variants, tomēr atšķirībā no situācijas
saistībā ar iepriekšējiem bažas raisošajiem variantiem ar omikrona variantu saistītie
inficēšanās un hospitalizācijas gadījumi attīstās atšķirīgā tempā. Tiek prognozēts, ka
paziņoto saslimšanas un hospitalizācijas gadījumu skaits samazināsies, savukārt
mirstības rādītāji, paredzams, saglabāsies nemainīgi.

(2) Reaģējot uz šīm jaunajām norisēm, saskaņā ar priekšsēdētājas 2022. gada 9. marta
lēmumu par drošības pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai (Priekšsēdētājas
lēmums par drošības pasākumiem) tika atcelti vairāki ierobežojumi, piemēram,
ierobežojumi piekļuvei Eiropas Parlamentam, vienlaikus saglabājot dažus sanitāros
pasākumus, tostarp pienākumu nēsāt medicīnisko sejas masku. Prezidijs 2022. gada 7.
marta sanāksmē nolēma līdz 2022. gada 10. aprīlim pagarināt 2021. gada 27. oktobra
lēmumu par ārkārtas veselības un drošības noteikumiem, kas reglamentē piekļuvi
Parlamenta ēkām tā trijās darba vietās, saskaņā ar kuru piekļuvi Parlamenta ēkām
piešķir tikai tad, ja tiek uzrādīts derīgs ES digitālais Covid sertifikāts vai līdzvērtīgs
sertifikāts.

(3) Turklāt daudzas dalībvalstis ir sākušas pakāpeniski atvieglot dažus vai visus
pasākumus, kas ieviesti, lai ierobežotu Covid-19 izplatīšanos. Šāda pakāpeniska



pasākumu atvieglošana cita starpā paredz atcelt dažus ceļošanas ierobežojumus un
ierobežojumus saistībā ar privātu pulcēšanos, samazināt karantīnas vai izolācijas
periodus un atcelt ierobežojumus konkrētām ekonomikas nozarēm.

(4) Pamatojoties uz drošiem faktiem, cita starpā tiem, ko sniedzis ECDC un apstiprinājusi
Parlamenta Medicīniskās gatavības un krīžu pārvaldības nodaļa, drošības un drošuma
apsvērumu dēļ tomēr joprojām ir bīstami Parlamenta sanāksmes rīkot saskaņā ar
Reglamentā paredzētajām parastajām procedūrām. Tādējādi koronavīrusa un bažas
raisošā šī vīrusa omikrona varianta izraisītie papildu apdraudējumi un problēmas izraisa
ārkārtējus un — jo īpaši ņemot vērā sarežģījumus uzraudzības datu interpretēšanā —
neparedzamus apstākļus, ko Parlaments nevar ietekmēt.

(5) Tādēļ ir jāpieņem atbilstīgi ārkārtas pasākumi, lai Parlaments varētu turpināt pildīt
savus pienākumus un īstenot savas prerogatīvas.

(6) Pandēmijas laikā Parlamentā tika ieviesti vairāki riska mazināšanas pasākumu līmeņi,
lai ievērojami samazinātu iestādes iekšējo infekciju risku. Ņemot vērā
epidemioloģiskās situācijas uzlabošanos, dažus no šiem līmeņiem var atcelt. Tomēr,
atceļot visus rūpīgi izsvērto riska mazināšanas pasākumu līmeņus, vienlaikus tiktu
palielināts inficēšanās risks personām, kas strādā Eiropas Parlamentā vai apmeklē to.
Tādēļ parasto procedūru atsākšana būtu jāuzsāk, pakāpeniski pārtraucot Parlamenta
ārkārtas pasākumu īstenošanu un vienlaikus pēc iespējas samazinot veselības
apdraudējumus.

(7) Parlamenta kompetentie dienesti ir uzlabojuši visu sanāksmju telpu ventilācijas
sistēmas, nodrošinot svaiga gaisa cirkulāciju 100 % apmērā, un iekšējā gaisa sadalījums
plenārsēžu zālēs Strasbūrā un Briselē ir optimāls. Turklāt tā dēvētajās nedinamiskajās
sanāksmēs, kurās dalībniekiem tiek ierādītas sēdvietas, pārneses risks samazinās, ja tiek
ievēroti sanitārie un riska mazināšanas pasākumi, kas izklāstīti Priekšsēdētājas lēmumā
par drošības pasākumiem. Tādējādi saskaņā ar Parlamenta Medicīniskās gatavības un
krīzes pārvaldības nodaļas ieteikumu attiecībā uz plenārsēdēm un komiteju, parlamentu
sadarbības delegāciju un citu Parlamenta struktūru sanāksmēm fiziskas distancēšanās
prasības var atcelt.

(8) Plenārsēžu debatēs un balsošanā Savienības pilsoņu gribu attiecīgi pauž viņu
demokrātiski ievēlētie pārstāvji un būtu jāparedz tikai tie ārkārtas pasākumi, kas
vismazāk ierobežo deputātu tiesības. Ņemot vērā vairāku sanitāro un riska mazināšanas
pasākumu pagarināšanu saskaņā ar Priekšsēdētājas lēmumu par drošības pasākumiem
un to, ka plenārsēžu zālē ir optimāla ventilācija, inficēšanās risks plenārsēdē ir
ievērojami zemāks nekā citos gadījumos. Tāpēc nav nepieciešams turpināt attālinātas
līdzdalības režīma piemērošanu sesijām. Pēc Parlamenta Medicīniskās gatavības un
krīžu pārvarēšanas nodaļas ieteikuma plenārsēdes, tostarp balsošanas, būtu jārīko
klātienē, paredzot papildu drošības pasākumu, proti, deputātiem parasti jāuzstājas no
tribīnes zāles priekšā.



(9) Papildus sesijām notiek arī vairākas komiteju, parlamentu sadarbības delegāciju un citu
Parlamenta struktūru sanāksmes. Salīdzinājumā ar sesijām periodos, kad notiek šādas
sanāksmes, deputāti biežāk dodas uz saviem vēlēšanu apgabaliem un atgriežas no tiem,
tādējādi palielinot risku tikt pakļautiem Covid-19 apdraudējumam. Turklāt, ja visi
deputāti, darbinieki un citi dalībnieki personīgi piedalītos šajās sanāksmēs, vīrusa
pārneses risks iestādē varētu palielināties. Turklāt pastiprināta šo personu pārvietošanās
Parlamenta ēkās varētu arī palielināt neoficiālu sabiedrisko pulcēšanos skaitu pirms un
pēc šīm sanāksmēm, kas vēl vairāk palielinātu inficēšanās risku.

(10) Attiecīgi komiteju, parlamentu sadarbības delegāciju un citu Parlamenta struktūru
sanāksmēs būtu jāturpina piemērot attālinātas līdzdalības režīmu, tādējādi ļaujot
deputātiem noteiktas savas parlamentārās tiesības īstenot elektroniski. Dažas tiesības
un praksi nevar pienācīgi īstenot bez deputātu fiziskas klātbūtnes, tāpēc tās uz šā
lēmuma darbības laiku būtu jāpielāgo, kā noteikts Komiteju priekšsēdētāju konferences
pieņemtajās pamatnostādnēs par balsošanas procedūru komitejās attālinātā režīmā.

(11) Pamatojoties uz individuālu riska novērtējumu un saskaņā ar piemērojamiem valstu,
Savienības un starptautiskiem noteikumiem, vajadzētu būt iespējai atļaut rīkot komiteju
un parlamentu sadarbības delegāciju darba braucienus, vēlēšanu novērošanas misijas,
demokrātijas atbalsta pasākumus un starpparlamentāras sanāksmes. Vajadzētu būt
iespējai šādus pasākumus organizēt arī attālināti.

(12) Lai gan vairāki faktori, kas ietekmē pandēmijas attīstību, joprojām nav paredzami,
daudzos zinātniskos pētījumos prognozēts, ka omikrona varianta vilnis turpmākajās
nedēļās turpinās samazināties. Attiecīgi šis lēmums būtu regulāri jāizvērtē un attiecīgā
gadījumā jāgroza vai jāatceļ, tiklīdz būs mainījušies vai beiguši pastāvēt ārkārtējie
apstākļi, uz kuru pamata tas tika pieņemts. Tiek veikti papildu loģistikas un tehniskie
pasākumi, lai Parlaments varētu pilnībā atsākt parastās procedūras.

(13) Reglamenta 237.a pants būtu jāpiemēro tikai kā galējais līdzeklis. Šajā lēmumā
paredzētie ārkārtas pasākumi ir pilnīgi nepieciešami, un attiecīgo mērķu sasniegšanai
nav pieejami mazāk ierobežojoši vai citi vienlīdz piemēroti pasākumi, lai Parlaments
varētu turpināt pildīt savus pienākumus un īstenot savas prerogatīvas saskaņā ar
Līgumiem, vienlaikus garantējot drošību,



IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU:

I nodaļa – Parlamenta sesijas un sēdes

1. pants

Plenārsēžu zālē deputāti uzstājas no tribīnes zāles priekšā, ja vien priekšsēdētāja viņiem neļauj
uzstāties no savas vietas.

II nodaļa – Komitejas un parlamentu sadarbības delegācijas

2. pants

1. Komitejas un parlamentu sadarbības delegācijas organizē savas sanāksmes, tostarp
uzklausīšanas un darbseminārus, saskaņā ar Reglamenta 237.c pantā noteikto
attālinātas līdzdalības režīmu.

2. Komitejās un parlamentu sadarbības delegācijās deputāti savas balsstiesības izmanto
saskaņā ar Prezidija 2021. gada 8. februāra lēmuma par noteikumiem, kas reglamentē
balsošanu saskaņā ar attālinātas līdzdalības režīmu, 2. nodaļas noteikumiem.

3. Tiesības un praksi, ko nevar pienācīgi īstenot bez deputātu fiziskas klātbūtnes, pielāgo,
kā noteikts Komiteju priekšsēdētāju konferences pieņemtajās pamatnostādnēs par
balsošanas procedūru komitejās attālinātā režīmā.

3. pants

Neskarot vispārējos noteikumus par atļauju piešķiršanu, komiteju un parlamentu sadarbības
delegāciju darba braucienus, vēlēšanu novērošanas misijas, demokrātijas atbalsta pasākumus
un starpparlamentāras sanāksmes var atļaut katrā gadījumā atsevišķi, pamatojoties uz
individuālu riska novērtējumu un saskaņā ar piemērojamiem valsts, Savienības un
starptautiskajiem noteikumiem.

III nodaļa – Citas struktūras

4. pants

Citu struktūru sanāksmes var rīkot saskaņā ar attālinātas līdzdalības režīmu, kas noteikts
Reglamenta 237.c pantā.



IV nodaļa – Nobeiguma noteikumi

5. pants

Šis lēmums neskar nekādus tos papildu preventīvos un drošības pasākumus riska mazināšanai,
kurus nosaka Parlamenta priekšsēdētāja, Eiropas Parlamenta Prezidijs vai citas Parlamenta
kompetentās struktūrvienības.

6. pants

1. Šis lēmums stājas spēkā 2022. gada 14. martā pēc tā publicēšanas Parlamenta tīmekļa
vietnē.

2. Šo lēmumu regulāri izvērtē, ņemot vērā ārkārtas apstākļu attīstību, un vajadzības
gadījumā attiecīgi groza vai atceļ.

3. Šis lēmums zaudē spēku 2022. gada 12. jūnijā, ja vien to neatjauno, negroza vai neatceļ
pirms šīs dienas.

Strasbūrā, 2022. gada 9. martā

Roberta Metsola


