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Usnesení Evropského parlamentu o COVID-19: Koordinace zdravotních posouzení a 
klasifikace rizik na úrovni EU a dopady na schengenský prostor a jednotný trh

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské unii,

– s ohledem na článek 168 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a na články 4, 6, 
9,  21, 67, 114, 153, 169 a 191 této smlouvy,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na články 35 a 45 této 
listiny,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 
2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob 
(Schengenský hraniční kodex)1,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 
2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a 
pobývat na území členských států2 (směrnice o volném pohybu) a na zásadu zákazu 
diskriminace zakotvenou v této směrnici,

– s ohledem na pokyny Komise týkající se opatření v oblasti správy hranic za účelem 
ochrany zdraví a zajištění dostupnosti zboží3 a základních služeb a na pokyny Komise 
týkající se výkonu volného pohybu pracovníků během pandemie COVID-194;

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2020 o koordinovaných opatřeních EU pro 
boj proti pandemii COVID-19 a jejím následkům5,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. května 2020 směrem k rozfázovanému 
a koordinovanému přístupu k obnově volného pohybu a zrušení kontrol na vnitřních 
hranicích6,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. června 2020 o třetím hodnocení uplatňování 
dočasného omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné (COM(2020)0399),

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 2020 o situaci v schengenském prostoru po 
vypuknutí onemocnění COVID-197,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. července 2020 o strategii EU v oblasti veřejného 

1 Úř. věst. L 77, 23.3.2016, s. 1.
2 Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.
3 Úř. věst. C 86 I , 16.3.2020, s. 1. 
4 Úř. věst. C 102 I , 30.3.2020, s. 12. 
5 Přijaté texty, P9_TA(2020)0054.
6  Úř. věst. C 169, 15.5.2020, s. 30. 
7 Přijaté texty, P9_TA(2020)0175.
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zdraví po skončení pandemie COVID-198,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. července 2020 o krátkodobé připravenosti EU 
na šíření onemocnění COVID-19 (COM(2020)0318),

– s ohledem na návrh doporučení Rady o koordinovaném přístupu k omezení volného 
pohybu v reakci na pandemii COVID-19 předložený Komisí dne 4. září 2020 
(COM(2020)0499),

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 přešla z akutní do fáze řízení chronických 
rizik;

B. vzhledem k tomu, že v intenzitě šíření viru jsou mezi členskými státy i mezi regiony 
téhož státu velké rozdíly;

C. vzhledem k tomu, že není k dispozici žádná bezpečná a účinná očkovací látka;

D. vzhledem k tomu, že kvůli rozdílným přístupům ke sběru údajů o COVID-19 v Unii je 
obtížné údaje srovnávat;

E. vzhledem k tomu, že reakce EU na pandemii onemocnění COVID-19 se až dosud 
vyznačuje nedostatkem koordinace mezi členskými státy, pokud jde o koordinaci 
opatření v oblasti veřejného zdraví, včetně omezení pohybu osob uvnitř i přes hranice, a 
omezení dalších práv a právních předpisů;

F. vzhledem k tomu, že členské státy se organizovaly na vnitrostátní úrovni, což vedlo k 
velkým rozdílům v rámci Evropské unie;

G. vzhledem k tomu, že volný pohyb zboží, osob a služeb je základním pilířem čtyř 
svobod, na nichž je založeno fungování vnitřního trhu; vzhledem k tomu, že dodávky 
zboží byly ohroženy uzavřením hranic a vnitrostátními omezeními během první fáze 
krize COVID 19;

H. vzhledem k tomu, že mnozí Evropané jsou podrobováni rozdílným pravidlům nejen 
podle své státní příslušnosti či svého  místa bydliště, ale také podle toho, kam cestovali; 
vzhledem k tomu, že tato nekoordinace v letním období způsobila, že kontroly a 
opatření na hranicích, letištích a železničních stanicích byly chaotické;

I. vzhledem k tomu, že krize COVID-19 neměla pouze závažné zdravotní důsledky, ale 
měla také velmi značný negativní vliv na hospodářské, vědecké, turistické a kulturní 
styky;

J. vzhledem k tomu, že poskytování zdravotní péče spadá do pravomoci členských států, 
ale veřejné zdraví je pravomocí sdílenou mezi členskými státy a Unií;

K. vzhledem k tomu, že stále existuje prostor, aby Evropská unie v rámci stávajících 
ustanovení Smluv ve zdravotní politice činila více; vzhledem k tomu, že ustanovení 

8 Přijaté texty, P9_TA(2020)0205.
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Smluv týkající se veřejného zdraví jsou stále nedostatečně uplatňována, pokud jde o 
cíle, jichž by díky nim mohlo být dosaženo;

L. vzhledem k tomu, že přeshraniční hrozby lze řešit pouze společně, a proto vyžadují 
spolupráci a solidaritu v rámci Unie;

M. vzhledem k tomu, že Evropský parlament požádal Komisi, aby navrhla revidovaný 
mandát pro Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) s cílem zvýšit 
jeho rozpočet, počet zaměstnanců a pravomoci;

N. vzhledem k tomu, že práva na volný pohyb mohou být omezena na ochranu některých 
veřejných zájmů, zejména na ochranu veřejného zdraví, veřejného pořádku a veřejné 
bezpečnosti; vzhledem k tomu, že tato omezení musí být uplatňována v souladu s 
obecnými zásadami práva EU, zejména s proporcionalitou a zákazem diskriminace a 
dodržováním základních práv; vzhledem k tomu, že žádná přijatá opatření nemohou 
překračovat rámec toho, co je nezbytně nutné k ochraně veřejného zájmu, jenž 
odůvodňoval jejich přijetí;

O. vzhledem k tomu, že solidarita mezi členskými státy není podle Smlouvy možností, 
nýbrž povinností a je součástí našich evropských hodnot;

P. vzhledem k tomu, že Komise již podnikla různé kroky, jako jsou pokyny, sdělení a 
úřední dopisy, jakož i návrh doporučení Rady na koordinovaný přístup k omezení 
volného pohybu v reakci na pandemii COVID-19;

Q. vzhledem k tomu, že Parlament jako spolutvůrce právních předpisů a jediný orgán 
přímo volený občany EU musí být nedílnou a podstatnou součástí všech diskusí o 
koordinaci EU při řešení této zdravotní krize;

R. vzhledem k tomu, že se zdá, že se EU nepoučila z počátku krize; vzhledem k tomu, že 
stále neexistuje společná evropská zdravotní politika, ale velké množství vnitrostátních 
politik,

1. zdůrazňuje, že účinný boj proti této pandemii si žádá sdílené a koordinované řízení v 
oblasti zdraví;

2. zdůrazňuje, že nejnovější rozhodnutí o cestovních omezeních ze strany některých 
členských států vedla k nejistotě jak pro občany, tak pro podniky a zejména pro 
přeshraniční pracovníky, a to z důvodu rozdílných opatření a kritérií uplatňovaných 
v jednotlivých členských státech, jako je délka karantény, definice nezbytně nutných 
cest, povinné nebo doporučené požadavky; zdůrazňuje proto, že je důležité zajistit 
soudržnost opatření přijatých v jednotlivých členských státech;

3. připomíná, že volný pohyb občanů EU je základním právem zakotveným ve Smlouvách 
EU a Listině základních práv a že neexistence kontrol osob překračujících vnitřní 
hranice je součástí cíle Unie vytvořit prostor bez vnitřních hranic;

4. zdůrazňuje, že toto právo lze omezit pouze z určitých, přesně vymezených důvodů 
veřejného zájmu, konkrétně z důvodu ochrany veřejného zdraví, veřejného pořádku a 
veřejné bezpečnosti;
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5. trvá na tom, že veškerá omezení mohou být uplatňována pouze v souladu s obecnými 
zásadami práva EU, zejména s přiměřeností a nediskriminací;

6. opakuje svůj postoj vyjádřený v usnesení ze dne 19. června 2020 o situaci v 
schengenském prostoru po vypuknutí onemocnění COVID-19; vyzývá členské státy, 
aby zajistily rychlý návrat k plně funkčnímu schengenskému prostoru bez omezení 
svobody pohybu; vyzývá orgány Dánska, Litvy, Maďarska, Norska a Finska, aby 
ukončily kontroly na vnitřních hranicích, které zavedly v souvislosti s onemocněním 
COVID-19; odsuzuje použití diskriminačních omezení práva na vstup ze strany 
maďarských orgánů a vyzývá Komisi, aby co nejdříve v této věci zahájila řízení o 
nesplnění povinnosti;

7. připomíná, že uzavření hranic a další omezující opatření přijatá dříve v tomto roce 
způsobila vážné narušení vnitřního trhu a ohrozila dodávky základního zboží, jako jsou 
potraviny, zdravotnické a ochranné prostředky, což vážně ovlivnilo nejen každodenní 
život občanů, ale také schopnost členských států reagovat na tuto krizi; zdůrazňuje, že je 
nanejvýš důležité, aby bylo vždy zajištěno poskytování základního zboží na vnitřním 
trhu, aby byl zaručen fungující dodavatelský řetězec; domnívá se, že v tomto ohledu by 
měla být vypracována komplexní strategie, která zajistí volný pohyb zboží za všech 
okolností a zabrání jednostranným omezujícím opatřením;

8. zdůrazňuje, že onemocnění COVID-19 odhalilo zásadní nedostatek odolnosti v unijním 
a mezinárodním hospodářském systému, zejména pokud jde o dlouhé dodavatelské 
řetězce a systémy včasného doručování kritických zdravotnických dodávek a dalšího 
klíčového zboží; domnívá se, že Zelená dohoda pro Evropu a cíl EU v oblasti 
klimatické neutrality by měly být jádrem oživení našeho hospodářství a zlepšení jeho 
odolnosti, včetně strategické autonomie EU;

9. poukazuje na to, že od začátku této krize došlo k řadě podvodů a byly zjištěny 
nebezpečné výrobky ohrožující bezpečnost spotřebitelů; opakuje svou výzvu, aby byli 
občané vždy řádně informováni o nebezpečných výrobcích a chráněni před nimi; 
domnívá se, že by se tím měly řádně zabývat právní předpisy v oblasti bezpečnosti 
výrobků, a to tím, že uloží povinnosti on-line platformám a tržištím, aby na základě 
oznámení zabránily distribuci nebezpečných a nelegálních výrobků on-line chránily 
spotřebitele před nekalými praktikami; vyzývá k posílení mechanismů spolupráce a 
jednotných pravidel pro kontroly činností na trhu na úrovni EU, a to i pokud jde o jejich 
četnost;

10. naléhavě vyzývá členské státy, aby při omezování cestování nebo zavádění kontrol na 
vnitřních hranicích přijímaly pouze nezbytná, koordinovaná a přiměřená opatření, a to 
po pečlivém zhodnocení jejich účinnosti pro řešení otázky veřejného zdraví a podle 
stejné metodiky sběru zdravotních údajů a za použití stejných kritérií pro posouzení a 
sledování rizika pandemie;

11. poukazuje na to, že ECDC i nadále poukazuje na rozdíly ve shromažďování údajů a ve 
vykazování údajů členskými státy; vyjadřuje politování nad tím, že tato nejednotnost 
brání tomu, aby EU získala jasnou a úplnou představu o šíření viru v Evropě;

12. konstatuje, že každý členský stát se řídí doporučením vlastní vědecké rady, aniž by 
jakkoliv koordinoval s ostatními členskými státy nebo s Komisí;
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13. naléhavě vyzývá Radu, aby urychleně přijala doporučení Rady navržené Komisí pro 
koordinovaný přístup k omezení volného pohybu v reakci na pandemii COVID-19; trvá 
na tom, že takový společný rámec má zásadní význam pro zabránění jakémukoli 
narušení vnitřního trhu, v neposlední řadě tím, že stanoví jasná pravidla pro cestující 
s klíčovými funkcemi, jako jsou pracovníci v dopravě, poskytovatelé přeshraničních 
služeb, například zdravotnických služeb a služeb péče o starší osoby, a sezónní 
pracovníci;

14. zdůrazňuje, že společná metodika a kritéria navržená v uvedeném doporučení Rady a 
mapy zveřejněné střediskem ECDC by měly podpořit jednotný a koordinovaný přístup 
k rozhodovacím procesům členských států;

15. uznává význam míry výskytu a míry pozitivity testů pro posouzení šíření viru, ale také 
trvá na tom, že je třeba situaci posuzovat s přihlédnutím k dalším zdravotním kritériím, 
jako je míra hospitalizací a míra využití jednotek intenzivní péče;

16. vyzývá Komisi, aby prosazovala společnou metodiku pro počítání úmrtí a podávání 
zpráv o těchto počtech;

17. naléhavě vyzývá členské státy, aby přijaly stejnou definici pozitivního případu 
onemocnění COVID-19 a úmrtí v důsledku onemocnění COVID-19;

18. zdůrazňuje, že společné definice, zdravotní kritéria a metody umožní členským státům a 
Komisi provádět společnou analýzu epidemiologického rizika na úrovni EU;

19. připomíná, že ECDC doporučilo, aby se členské státy řídily minimálními základními 
opatřeními, aby se zabránilo šíření viru, jako jsou hygienická opatření, omezení 
fyzického kontaktu a shromažďování, používání ochranných roušek v konkrétních 
prostředích, práce z domova, rozsáhlé testování, izolace případů, karanténa úzkých 
kontaktů a ochrana zranitelných skupin obyvatelstva;

20. vyzývá členské státy, aby se řídily výše uvedenými doporučeními ECDC a definovaly 
společný rámec zdravotních opatření, která by měly přijmout veřejné orgány v 
postižených oblastech, aby zastavily šíření pandemie;

21. uznává, že pokud se zvýší míra přenosu, měly by orgány veřejné moci zvážit a sdílet 
dodatečná opatření, včetně zásahů omezujících pohyb obyvatelstva, snížení počtu 
kontaktů na osobu, zamezení masovému shromažďování, se zvláštním zřetelem k 
vysoce rizikovým oblastem, nebo doporučení, aby lidé „zůstali doma“;

22. domnívá se, že takový rámec by posílil vzájemnou důvěru mezi členskými státy a mezi 
zasaženými oblastmi a zamezil by zavádění omezujících opatření;

23. vyzývá členské státy, aby věnovaly zvláštní pozornost zvláštnostem přeshraničních 
regionů a trvaly na potřebě spolupráce na místní a regionální úrovni;

24. domnívá se, že v případě výskytu zóny aktivního přeshraničního šíření by veřejné 
orgány měly společně zřídit zdravotnické mechanismy pro koordinaci a výměnu 
informací v reálném čase;
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25. zdůrazňuje, že koordinované uplatňování zdravotních opatření na obou stranách hranic 
se jeví jako nezbytný předpoklad k tomu, aby byla tato opatření soudržná, účinná a měla 
podporu obyvatelstva;

26. vyzývá k přijetí a provádění společné strategie testování ve všech členských státech, 
zejména v přeshraničních regionech;

27. domnívá se, že by se členské státy měly dohodnout na minimálním počtu testů, které 
mají být denně prováděny v souladu s barvou postižené oblasti;

28. zdůrazňuje, že srovnatelnost výsledků testů umožní vzájemné uznávání mezi zeměmi 
navzájem;

29. vyzývá členské státy, aby vzájemně uznávaly výsledky testů na COVID-19 
prováděných certifikovanými zdravotnickými subjekty v jiných členských státech;

30. vyzývá členské státy a Komisi, aby se dohodly na jednotné délce trvání karantény 
a zároveň zohlednily stanovisko ECDC;

31. vyzývá členské státy, aby přijaly společný protokol pro sledování asymptomatických 
pacientů a opatření týkající se izolování pacientů s pozitivním nálezem onemocnění 
COVID-19;

32. bere na vědomí, že v restauracích a na jiných veřejných místech se používají formuláře 
k lokalizaci cestujících a seznamy kontaktů hostů; připomíná, že tyto formuláře a 
seznamy by měly být používány pouze v případě, že je to nezbytné a přiměřené, 
v plném souladu s pravidly pro ochranu údajů, zejména s integritou a důvěrností; trvá na 
tom, že zaznamenané údaje by měly být používány pouze k vysledování kontaktů 
v souvislosti COVID-19 a k žádnému jinému účelu, v souladu se zásadou omezení 
účelu; naléhavě vyzývá členské státy, aby tuto skutečnost objasnily v příslušných 
právních předpisech;

33. připomíná, že poskytování jasných, včasných a úplných informací veřejnosti má zásadní 
význam pro omezení dopadů zavedeného omezení volného pohybu a pro zajištění 
předvídatelnosti, právní jistoty a dodržování předpisů občany;

34. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.


