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Temats: Kontaktu izsekošanas lietotņu izmantošana cīņā pret koronavīrusu

Dalībvalstu uzņēmumi, pētnieki un iestādes strādā pie kontaktu izsekošanas lietotņu izstrādes 
reaģēšanai uz pandēmiju. Šādas lietotnes var nosūtīt brīdinājumus cilvēkiem, kuri ir bijuši inficētās 
personas tiešā tuvumā, lai viņi varētu izlemt par labu paškarantīnai. Saskaņota Eiropas pieeja, 
vēlams, vienotas Eiropas lietotnes veidā, ir būtiska iekšējam tirgum un Šengenas zonai. Lai gan, 
iespējams, veiksmīgs, šis instruments kopā ar citiem īpašiem pasākumiem varētu būt arī ļoti 
aizskarošs, tāpēc tas jāpapildina ar atbilstošiem aizsardzības pasākumiem un pareiziem tehniskajiem 
standartiem un tā lietošanai jābūt tikai pagaidu pasākumam, ko izmanto, lai informētu cilvēkus par to, 
ka viņi ir bijuši inficēto personu tiešā tuvumā. Lai sistēma varētu sekmīgi darboties, svarīgi ir, ka tās 
pārklājums ir pietiekami liels, un to nevarēs panākt, ja lietotnei neuzticēsies.

1. Vai Komisija var paskaidrot, kā kontaktu izsekošanas lietotne var palīdzēt reaģēt uz pandēmiju un 
kādi būtu tās panākumu priekšnosacījumi, piemēram, tās pārklājuma ziņā? Kā tiks sasniegtas 
sabiedrības grupas, kurām parasti nav viedtālruņu, piemēram, veci cilvēki?

2. Vai Komisija uzskata, ka kontaktu izsekošanas lietotņu izmantošanai vajadzētu būt brīvprātīgai un 
ka šādai shēmai vajadzētu būt pagaidu rakstura? Vai Komisija var norādīt, kāds būtu pieejamais 
juridiskais pamats, lai noteiktu obligātu kontaktu izsekošanas lietotnes izmantošanu? Kā Komisija 
nodrošinās, ka kontaktu izsekošanas lietotņu shēmām ir visaugstākais kiberdrošības aizsardzības 
līmenis un ka to darbība tiks pārtraukta, tiklīdz krīze būs beigusies?

3. Vai Komisija pieturēsies pie decentralizācijas pamatprincipa un ieteiks dalībvalstīm izvēlēties 
decentralizētu lietotni, kuras dati netiek glabāti centralizētās datubāzēs un tādēļ ir pakļauti 
iespējamam ļaunprātīgas izmantošanas riskam?

4. Vai Komisija uzskata, ka kontaktu izsekošanas lietotņu darbībai vajadzētu būt pilnībā pārredzamai, 
izmantojot atvērto pirmkodu, lai cilvēki varētu pārbaudīt to pamatā esošo protokolu par drošību un 
privātumu, kā arī kodu, lai pārliecinātos, vai lietotne pienācīgi darbojas?

5. Vai Komisija uzskata, ka šo lietotņu nodrošinātājiem būtu pilnībā un ekskluzīvi jāpiemēro ES tiesību 
akti un ka tiem nevajadzētu būt potenciāli pakļautiem trešo valstu pavēstēm par sistēmā savākto datu 
kopīgošanu?

6. Vai Komisija piekrīt, ka būtu jānodrošina pilnīga pārredzamība attiecībā uz lēmumu pieņemšanas 
procesu, tostarp konkrētu modeļu/pakalpojumu sniedzēju atlasi, un ka ir jāziņo par jebkādām 
komercinteresēm?
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