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Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā

Temats: Covid-19 pasākumu ietekme uz demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesībām

Visu ES dalībvalstu valdības ir īstenojušas ārkārtas pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 vīrusa 
izplatību. Bieži vien šo pasākumu kontekstā rīkoties ārkārtas situācijā ir pilnvarota izpildvara, un 
krīzes apstākļos tam varētu būt pamats. Attiecīgie pasākumi turklāt ietekmē cilvēka brīvības un 
pamattiesības un skar demokrātisko līdzsvara un atsvara sistēmu. Tāpēc tiem jābūt nepieciešamiem 
un samērīgiem pagaidu pasākumiem. Lielākā daļa pasākumu tika īstenoti laikā, kad ES sākās vīrusa 
izplatības pirmais vilnis. Patlaban vīrusa izraisītā krīze sabiedrības veselības jomā ir ieilgusi. Lielākā 
daļa dalībvalstu ļoti centās izkļūt no ārkārtas pasākumu perioda, tomēr daudzi no tiem vēl ir spēkā, 
turklāt ir pieņemti jauni pasākumi, cita starpā arī rēķinoties ar vīrusa pastāvīgo klātbūtni. Tagad ir 
ārkārtīgi svarīgi sekot līdzi tam, kā atšķirīgās pieejas tiek īstenotas, un ir ļoti svarīgi tās salīdzināt un 
izvērtēt, ņemot vērā attiecīgās pieejas ietekmi uz demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesībām.

1. Vai Komisija joprojām seko līdzi tam, kā veidojas situācija, tādēļ cita starpā arī strādājot pie 
vispusīga un sistemātiska situācijas novērtējuma visās dalībvalstīs, kas būs publiski pieejams?

2. Dalībvalstu valdībām ir ļoti atšķirīgas pieejas, piemēram, attiecībā uz izpildes nodrošināšanu un 
sankcijām, ierobežojumiem, kas tiek piemēroti pulcēšanās brīvībai, pārvietošanās brīvībai, vārda 
brīvībai un informācijai, vai tiesībām uz privātumu un datu aizsardzību, un tas jo īpaši attiecas uz 
neaizsargātām grupām. Vai Komisija sniegs vēl kādus norādījumus, lai veicinātu labākās 
prakses apmaiņu?

3. Ja tiks konstatēts, ka attiecīgie pasākumi nav nepieciešami, nav samērīgi un tie nav pagaidu 
pasākumi, — vai Komisija rīkosies, lai panāktu ES tiesību aktu izpildi? Kā tieši Komisija plāno 
rīkoties?

4. Paturot prātā iespēju nākotnē pārvarēt Covid-19 radīto krīzi sabiedrības veselības jomā, — kā ar 
Komisijas palīdzību varēs panākt, ka ārkārtas pasākumi tiek izbeigti, tiklīdz vairs nav pamata tos 
īstenot, un ka atkal ir pilnībā garantēta demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību ievērošana?

Iesniegšanas datums: 06/10/2020

Termiņš: 07/01/2021


