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Otázka k ústnímu zodpovězení O-000065/2020
Komisi 
článek 136 jednacího řádu
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Předmět: Dopad opatření přijatých v souvislosti s onemocněním COVID-19 na demokracii, právní 
stát a základní práva

Všechny vlády členských států EU přijaly výjimečná opatření, aby omezily šíření viru COVID-19. Tato 
opatření často svěřují orgánům výkonné moci mimořádné pravomoci, což může být v době krize 
odůvodněné. Takové pravomoci mají rovněž dopad na svobody jednotlivce a základní práva a 
ovlivňují demokratický systém brzd a protivah. Tato opatření musí tedy být přijímána, je-li to nezbytné, 
musí být přiměřená a dočasná. Většina těchto opatření byla urychleně přijata v návaznosti na první 
vlnu šíření viru v EU. V současné době čelíme dlouhodobé krizi v oblasti veřejného zdraví, kterou 
způsobil zmíněný virus. Většina členských států se snažila nouzová opatření ukončit, avšak řada 
opatření je stále v platnosti a došlo i k přijetí nových opatření, mimo jiné s ohledem na pokračující 
výskyt viru. Nyní je mimořádně důležité sledovat, srovnávat a posuzovat různé uplatňované přístupy z 
hlediska jejich dopadu na demokracii, právní stát a základní práva.

1. Bude Komise situaci i nadále monitorovat a vypracuje rovněž komplexní a systemická hodnocení 
situace ve všech členských státech, která zveřejní?

2. V přístupech vlád jednotlivých členských států panují velké rozdíly, například pokud jde o 
vymáhání dodržování opatření a sankce, omezení svobody shromažďování, volného pohybu 
osob a svobody projevu a informací nebo o právo na soukromí a ochranu údajů, především jde-li 
o rizikové skupiny občanů. Poskytne Komise další pokyny na podporu sdílení osvědčených 
postupů?

3. Podnikne Komise kroky s cílem hájit právo EU v případech, kdy vyjde najevo, že přijatá opatření 
nejsou nutná, přiměřená a dočasná? Jaké konkrétní kroky Komise plánuje?

4. Vzhledem k tomu, že krize v oblasti veřejného zdraví způsobená koronavirem v určitém 
okamžiku skončí, jak hodlá Komise poté přispět k ukončení výjimečných opatření, která již 
nebudou odůvodněná, a k zajištění plného návratu k dodržování demokracie, zásad právního 
státu a základních práv?
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