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Otázka na ústne zodpovedanie O-000065/2020
Komisii 
článok 136 rokovacieho poriadku
Juan Fernando López Aguilar
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Vec: Vplyv opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 na demokraciu, právny štát 
a základné práva

Vlády všetkých členských štátov EÚ prijali výnimočné opatrenia na obmedzenie šírenia vírusu 
spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Tieto opatrenia často udeľujú orgánom výkonnej moci 
mimoriadne právomoci, ktoré môžu byť v čase krízy oprávnené. Majú však vplyv aj na individuálne 
slobody a základné práva, ako aj na demokratický systém bŕzd a protiváh. Tieto opatrenia preto 
musia byť nevyhnutné, primerané a dočasné. Väčšina opatrení bola urýchlene prijatá v nadväznosti 
na prvú vlnu šírenia vírusu v EÚ. V súčasnosti stojíme pred dlhotrvajúcou krízou verejného zdravia 
spôsobenou týmto vírusom. Väčšina členských štátov sa snažila núdzové opatrenia ukončiť, ale 
mnohé opatrenia sú naďalej v platnosti a prijímajú sa nové, a to aj vzhľadom na pretrvávajúcu 
prítomnosť vírusu. Teraz je nevyhnutné monitorovať, porovnávať a posudzovať rozličné prístupy, 
ktoré boli použité, z hľadiska ich vplyvu na demokraciu, právny štát a základné práva.

1. Bude Komisia situáciu aj naďalej monitorovať a vypracúvať komplexné a systematické 
hodnotenie situácie vo všetkých členských štátoch, ktoré uverejní?

2. Prístupy vlád jednotlivých členských štátov sa značne líšia, napríklad z hľadiska presadzovania 
a sankcií, obmedzenia slobody zhromažďovania, slobody pohybu, slobody prejavu a práva na 
informácie alebo práva na súkromie a ochranu údajov, najmä v prípade zraniteľných skupín. 
Poskytne Komisia ďalšie usmernenia na podporu výmeny najlepších postupov?

3. Prijme Komisia kroky na dodržiavanie práva EÚ, ak sa zistí, že opatrenia nie sú nevyhnutné, 
primerané a dočasné? Aké konkrétne kroky plánuje Komisia podniknúť?

4. Vzhľadom na to, že kríza verejného zdravia spôsobená pandémiou COVID-19 sa raz skončí, ako 
Komisia pomôže zabezpečiť, aby sa výnimočné opatrenia prestali uplatňovať, ak už nebudú 
opodstatnené, a aby sa zabezpečil úplný návrat k dodržiavaniu demokracie, právneho štátu 
a základných práv?
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Termín na zodpovedanie: 07/01/2021


