
BESLUT AV EUROPAPARLAMENTETS TALMAN

av den 9 mars 2022

om extraordinära åtgärder för att Europaparlamentet ska kunna utföra sina uppgifter

och utöva sina befogenheter enligt fördragen

EUROPAPARLAMENTETS TALMAN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av artiklarna 237a och 237c i Europaparlamentets arbetsordning,

med beaktande av talmanskonferensens godkännande vid sitt sammanträde den 9 mars 2022,

och av följande skäl:

(1) Sedan ikraftträdandet av talmannens beslut av den 20 januari 2022 om extraordinära
åtgärder för att Europaparlamentet ska kunna utföra sina uppgifter och utöva sina
befogenheter har den övergripande epidemiologiska situationen när det gäller covid-
19, enligt Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC),
kännetecknats av en hög men kraftigt minskande andel bekräftade fall.
Omikronvarianten dominerar i hela unionen, men till skillnad från vad som hände med
tidigare oroväckande varianter utvecklas omikronrelaterade infektioner och
sjukhusvistelser i en annan takt. Antalet anmälda fall och sjukhusinläggningar beräknas
minska, medan dödstalen väntas ligga på en jämn nivå.

(2) Som svar på denna nya utveckling, och i enlighet med talmannens beslut av den 9 mars
2022 om säkerhetsåtgärder för att begränsa spridningen av covid-19 (talmannens beslut
om säkerhetsåtgärder), upphävdes flera restriktioner, såsom begränsningarna av
tillträdet till Europaparlamentet, medan vissa sanitära åtgärder, bland annat
skyldigheten att bära en (kirurgiskt) munskydd, bibehölls. Vid sitt sammanträde den
7 mars 2022 beslutade presidiet att förlänga sitt beslut av den 27 oktober 2021 om
exceptionella hälso- och säkerhetsbestämmelser för tillträde till parlamentets
byggnader på de tre arbetsorterna till och med den 10 april 2022, enligt vilket tillträde
till parlamentets byggnader endast beviljas mot uppvisande av ett giltigt digitalt
EU-covidintyg eller ett likvärdigt intyg.

(3) Dessutom har många medlemsstater gradvis börjat lätta på vissa eller alla de åtgärder
som vidtagits för att begränsa spridningen av covid-19. Sådana gradvisa lättnader gäller
bland annat hävande av vissa reserestriktioner och begränsningar för privata



sammankomster, kortare karantän- eller isoleringsperioder och hävande av restriktioner
för vissa sektorer av ekonomin.

(4) På grundval av tillförlitlig evidens från bl.a. ECDC och såsom parlamentets enhet för
medicinsk beredskap och krishantering också har bekräftat, är det av säkerhets- och
skyddsskäl dock fortfarande riskfyllt för parlamentet att samlas i enlighet med de
sedvanliga förfaranden som fastställs i arbetsordningen. Följaktligen fortsätter de
ytterligare hot och utmaningar som coronaviruset och dess oroväckande
omikronvariant för med sig att utgöra exceptionella och, särskilt i ljuset av svårigheter
att tolka bevakningsdata, oförutsebara omständigheter som står utanför parlamentets
kontroll.

(5) Lämpliga extraordinära åtgärder måste därför vidtas för att Europaparlamentet ska
kunna fortsätta att utföra sina uppgifter och utöva sina befogenheter.

(6) Under pandemin infördes flera nivåer av riskreducerande åtgärder i parlamentet för att
avsevärt minska risken för intern smittspridning. Med tanke på den förbättrade
epidemiologiska situationen kan vissa av dessa nivåer tas bort. Om alla nivåer av
välkalibrerade riskreducerande åtgärder skulle avskaffas samtidigt skulle det dock
uppstå en ökad infektionsrisk för personer som arbetar i och besöker
Europaparlamentet. Följaktligen bör en återgång till normala förfaranden inledas
genom att parlamentets extraordinära åtgärder gradvis upphör, samtidigt som
hälsoriskerna hålls så låga som möjligt.

(7) Parlamentets behöriga avdelningar har förbättrat ventilationssystemen för alla
sammanträdeslokaler, vilket garanterar 100 % cirkulation av frisk luft, och den interna
luftdistributionen i plenisalarna i Strasbourg och Bryssel är optimal. Vid så kallade
icke-dynamiska möten där deltagarna sitter ned minskar risken för överföring om de
sanitära och riskreducerande åtgärder som fastställs i talmannens beslut om
säkerhetsåtgärder respekteras. I linje med råden från parlamentets enhet för medicinsk
beredskap och krishantering kan således kraven på fysisk distansering hävas för
plenarsammanträden och sammanträden för utskott, interparlamentariska delegationer
och andra organ inom parlamentet.

(8) Under debatterna och omröstningarna i kammaren är det i slutändan de demokratiskt
valda företrädarna som uttrycker unionsmedborgarnas vilja, och endast extraordinära
åtgärder som i så liten utsträckning som möjligt inskränker ledamöternas rättigheter bör
övervägas. Mot bakgrund av förlängningen av flera sanitära och riskreducerande
åtgärder i enlighet med talmannens beslut om säkerhetsåtgärder, och med tanke på den
optimala ventilationen i plenisalen, är risken för smittspridning i kammaren betydligt
lägre än i andra situationer. Det är därför inte nödvändigt att fortsätta att tillämpa
systemet för distanssammanträden för sammanträdesperioder. På inrådan av
parlamentets enhet för medicinsk beredskap och krishantering bör
plenarsammanträden, inklusive omröstningar, hållas i fysisk närvaro, och som en
ytterligare säkerhetsåtgärd bör ledamöterna generellt sett tala från den främre
talarstolen.



(9) Förutom sammanträdesperioderna hålls ett stort antal sammanträden med utskott,
interparlamentariska delegationer och andra organ inom parlamentet. Under perioder
då sådana sammanträden hålls reser ledamöterna oftare till och från sina valkretsar
jämfört med under sammanträdesperioderna, vilket ökar risken för att de exponeras för
covid-19. Om alla ledamöter, anställda och andra deltagare skulle närvara personligen
vid dessa sammanträden skulle dessutom risken för interna överföringar kunna öka.
Dessutom skulle en ökad rörlighet för dessa personer i parlamentets byggnader också
kunna leda till ett större antal informella sociala sammankomster före och efter dessa
sammanträden, vilket ytterligare skulle driva upp infektionsrisken.

(10) För sammanträden i utskott, interparlamentariska delegationer och andra organ inom
parlamentet bör systemet för distanssammanträden därför fortsätta att gälla, vilket gör
det möjligt för ledamöterna att utöva vissa av sina parlamentariska rättigheter på
elektronisk väg. Vissa rättigheter och förfaranden kan inte utövas på lämpligt sätt utan
att ledamöterna är fysiskt närvarande och bör därför anpassas under den tid som detta
beslut gäller i enlighet med de riktlinjer för distansomröstning i utskotten som
utskottsordförandekonferensen antagit.

(11) Tjänsteresor för utskott och interparlamentariska delegationer, valobservatörsuppdrag,
demokratistödsverksamhet och interparlamentariska sammanträden bör kunna
godkännas på grundval av en individuell riskbedömning och i linje med tillämpliga
nationella bestämmelser, unionsbestämmelser och internationella bestämmelser. Det
bör också vara möjligt att organisera sådan verksamhet på distans.

(12) Även om flera faktorer som är avgörande för pandemins utveckling fortfarande är
oförutsägbara, förutspås det i många vetenskapliga studier att omikronvågen kommer
att fortsätta att plana ut under de kommande veckorna. Detta beslut bör därför
regelbundet ses över och, vid behov, ändras eller upphävas, så snart som de
extraordinära omständigheter som gav upphov till antagandet har ändrats eller upphört.
Ytterligare logistiska och tekniska åtgärder vidtas för att göra det möjligt för
parlamentet att till fullo återgå till sina ordinarie förfaranden.

(13) Artikel 237a bör endast tillämpas som en sista utväg. De extraordinära åtgärder som
föreskrivs i detta beslut är helt nödvändiga. Det finns inga mindre restriktiva åtgärder
eller lika lämpliga åtgärder som gör det möjligt för parlamentet att fortsätta att utföra
sina uppgifter och utöva sina befogenheter enligt fördragen och att samtidigt garantera
säkerheten.



HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Kapitel I – Parlamentets sammanträdesperioder och sammanträden

Artikel 1

I plenisalen ska ledamöterna tala från den främre talarstolen, såvida inte talmannen tillåter dem
att tala från sina platser.

Kapitel II – Utskott och interparlamentariska delegationer

Artikel 2

1. Utskott och interparlamentariska delegationer ska anordna sina sammanträden,
inklusive utfrågningar och workshoppar, enligt det system för distanssammanträden
som fastställs i artikel 237c.

2. I utskott och interparlamentariska delegationer ska ledamöterna utöva sin rösträtt i
enlighet med bestämmelserna i kapitel 2 i presidiets beslut av den 8 februari 2021 om
reglerna för omröstningar enligt systemet för distanssammanträden.

3. De rättigheter och förfaranden som inte kan utövas på lämpligt sätt utan ledamöternas
fysiska närvaro ska anpassas i enlighet med de riktlinjer för distansomröstning i
utskotten som utskottsordförandekonferensen antagit.

Artikel 3

Utan att det påverkar tillämpningen av de allmänna bestämmelserna om tillstånd får
tjänsteresor för utskott och interparlamentariska delegationer, valobservatörsuppdrag,
demokratistödsverksamhet och interparlamentariska sammanträden godkännas från fall till fall
på grundval av en individuell riskbedömning och i linje med tillämpliga nationella
bestämmelser, unionsbestämmelser och internationella bestämmelser.

Kapitel III – Övriga organ

Artikel 4

Övriga organ får anordna sammanträden enligt det system för distanssammanträden som
fastställs i artikel 237c.



Kapitel IV – Slutbestämmelser

Artikel 5

Detta beslut ska inte påverka tillämpningen av ytterligare eventuella förebyggande och
säkerhetsrelaterade riskbegränsningsåtgärder som talmannen, Europaparlamentets presidium
eller andra behöriga parlamentsenheter vidtagit.

Artikel 6

1. Detta beslut träder i kraft den 14 mars 2022 genom offentliggörande på
Europaparlamentets webbplats.

2. Detta beslut ska regelbundet ses över med hänsyn till utvecklingen av de extraordinära
omständigheterna och ska vid behov ändras eller upphävas i enlighet med detta.

3. Detta beslut upphör att gälla den 12 juni 2022, såvida det inte förlängs, ändras eller
upphävs före detta datum.

Strasbourg den 9 mars 2022

Roberta METSOLA


