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Въпрос с искане за устен отговор  O-000031/2020
до Съвета
Член 136 от Правилника за дейността
Sophia in 't Veld, Dacian Cioloş, Barry Andrews, Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, 
Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Ilana Cicurel, Nicola Danti, Anna Júlia Donáth, 
Pascal Durand, Laurence Farreng, Claudia Gamon, Charles Goerens, Sandro Gozi, Bart 
Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Valérie Hayer, 
Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Fabienne Keller, Moritz Körner, 
Adrián Vázquez Lázara, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph 
Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Ramona 
Strugariu, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, 
Stéphanie Yon-Courtin, Chrysoula Zacharopoulou, Monica Semedo
от името на групата Renew

Относно: Използване на приложенията за проследяване на близост за борба с коронавируса

Предприятията, изследователите и органите на държавите членки работят по разработването 
на приложения за проследяване на близост като част от борбата срещу пандемията. Тези 
приложения могат да изпращат сигнали до лица, които са били в непосредствена близост до 
заразен човек, така че въпросните лица да могат да решат доброволно да се поставят под 
карантина. Един координиран европейски подход, за предпочитане единно европейско 
приложение, е от съществено значение за вътрешния пазар и за Шенгенското пространство. 
Но въпреки че такова приложение, в съчетание с други конкретни мерки, би могло да бъде 
полезно, то също така би могло да бъде и много инвазивен инструмент, така че е нужно да 
бъде придружено от подходящите предпазни мерки, правилните технически стандарти, да 
бъде стриктно само временна мярка и да се използва само за да информира хората, че са в 
непосредствена близост до заразени лица. За да има подобна система успех, от решаващо 
значение е тя да се използва масово, което не може да бъде постигнато, ако предизвиква 
недоверие.

1. Може ли Съветът да обясни как дадено приложение за проследяване на близост може да 
допринесе за борбата срещу пандемията и какви биха били предпоставките за неговия успех, 
например по отношение на използването му? Как ще бъдат обхванати групите, които по 
принцип не използват смартфони, като например възрастните хора?

2. Счита ли Съветът, че използването на приложенията за проследяване на близост следва да 
бъде доброволно и че схемата следва да бъде временна? Може ли Съветът да посочи какво 
правно основание ще бъде използвано за налагането на задължителното използване на 
приложението за проследяване на близост? По какъв начин Съветът ще гарантира, че схемите 
за проследяване на близост се ползват с най-висока степен на защита в областта на 
киберсигурността и че ще престанат да бъдат използвани след края на кризата?

3. Ще се придържа ли Съветът към децентрализацията като ръководен принцип и ще 
препоръча ли на държавите членки да изберат децентрализирано прилагане, при което 
информацията не се съхранява в централизирани бази данни, което да ги направи податливи 
на евентуален риск от злоупотреби?

4. Счита ли Съветът, че функционирането на приложенията за проследяване на контакти 
следва да бъде напълно прозрачно чрез използването на отворен код, така че хората да могат 
да проверяват както свързания с тях протокол за сигурност и неприкосновеност на личния 
живот, така и кода за установяване на това дали приложението функционира така, както е 
посочено?

5. Счита ли Съветът, че доставчиците на тези приложения следва да бъдат изцяло и 
изключително регулирани от правото на ЕС, а не да бъдат потенциално изложени на исканията 
на трети държави за споделяне на данните, събрани в рамките на схемата?
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6. Съгласен ли е Съветът с това, че във връзка с процеса на вземане на решения, 
включително процеса на подбор на конкретни модели/доставчици, следва да се осигури пълна 
прозрачност и че трябва да бъдат декларирани всички търговски интереси?

Внесен: 16/04/2020

Краен срок: 17/07/2020


