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Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Om: Covid-19-foranstaltningernes indvirkning på demokrati, retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder

Alle EU-medlemsstaters regeringer har truffet ekstraordinære foranstaltninger med henblik på at 
begrænse spredningen af covid-19-virusset. Disse foranstaltninger giver ofte den udøvende magt 
nødbeføjelser, hvilket kan være berettiget i disse krisetider. De har også indvirkning på den enkeltes 
frihedsrettigheder og grundlæggende rettigheder og påvirker de demokratiske kontrolforanstaltninger. 
Disse foranstaltninger skal følgelig være nødvendige, forholdsmæssige og midlertidige. De fleste af 
foranstaltningerne blev truffet i største hast i kølvandet på den første virusbølge i EU. På nuværende 
tidspunkt står vi over for en langvarig folkesundhedskrise forårsaget af virusset. De fleste 
medlemsstater har bestræbt sig på at indstille hasteforanstaltningerne, men mange af 
foranstaltningerne gælder stadig, og nye er blevet vedtaget, også i lyset af den fortsatte 
tilstedeværelse af virusset. Det er nu afgørende at overvåge, sammenligne og vurdere de forskellige 
tilgange på baggrund af deres indvirkning på demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende 
rettigheder.

1. Vil Kommissionen fortsætte sin overvågning af situationen, bl.a. ved at foretage en omfattende 
og systematisk vurdering af situationen i alle medlemsstaterne, som vil blive offentliggjort?

2. Der er betydelige forskelle mellem medlemsstaternes regeringers tilgange, f.eks. i forhold til 
håndhævelse og sanktioner, begrænsninger af forsamlingsfriheden, den fri bevægelighed og 
ytrings- og informationsfriheden eller retten til privatlivets fred og databeskyttelse, navnlig for 
sårbare grupper. Vil Kommissionen give yderligere vejledning med henblik på at fremme 
udvekslingen af bedste praksis?

3. Hvis det viser sig, at foranstaltningerne ikke er nødvendige, forholdsmæssige og midlertidige, vil 
Kommissionen da træffe foranstaltninger til at opretholde EU-retten? Hvilke konkrete tiltag 
overvejer Kommissionen?

4. Hvordan agter Kommissionen med henblik på at komme ud af den folkesundhedsmæssige 
covid-19-krise på et tidspunkt at bidrage til at sikre, at de ekstraordinære foranstaltninger bringes 
til ophør, når de ikke længere er berettigede, og at der sikres en fuldstændig tilbagevenden til 
respekt for demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder?
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