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Vprašanje za ustni odgovor O-000065/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Zadeva: Vpliv ukrepov proti covidu-19 na demokracijo, pravno državo in temeljne pravice

Vse vlade držav članic EU so sprejele izredne ukrepe za omejitev širjenja virusa covida-19, s katerimi 
so izvršni veji v številnih primerih podelile izredna pooblastila, kot utegne biti v teh kriznih razmerah 
utemeljeno. Ti ukrepi vplivajo tudi na posameznikove svoboščine in temeljne pravice ter na sam 
demokratični sistem nadzora in ravnotežja, zato morajo biti nujni, sorazmerni in začasni. Večina 
ukrepov je bila po hitrem postopku sprejeta že na začetku prvega vala širitve virusa v Uniji, sedaj pa 
se soočamo z dolgotrajno javnozdravstveno krizo. Večina držav članic si je prizadevala za odpravo 
izrednih ukrepov, vendar številni ukrepi še vedno veljajo, sprejeti pa so bili tudi novi, saj je virus še 
vedno prisoten. Na tej točki je ključnega pomena, da se posamezni ukrepi spremljajo, primerjajo in 
ocenijo z vidika njihovega vpliva na demokracijo, pravno državo in temeljne pravice.

1. Ali bo Komisija še naprej spremljala razmere ter med drugim celovito in sistematično ocenjevala 
stanje v vseh državah članicah ter ugotovitve objavljala?

2. Vlade držav članic imajo pri obvladovanju razmer precej različne pristope, na primer glede 
izvrševanja in izvajanja sankcij ter omejevanja svobode zbiranja, prostega gibanja, izražanja in 
obveščanja ali pravice do zasebnosti in varstva podatkov, kar zlasti vpliva na ranljive skupine. Ali 
namerava Komisija pripraviti dodatne smernice, da bi spodbudila izmenjavo zgledov dobre 
prakse?

3. Ali bo Komisija ukrepala v primeru ugotovitve, da ukrepi niso potrebni, sorazmerni in začasni, ter 
s tem zagotovila spoštovanje prava EU? Katere konkretne ukrepe načrtuje?

4. Kako si bo Komisija ob koncu javnozdravstvene krize zaradi covida-19 prizadevala, da bodo 
izredni ukrepi, ki ne bodo več upravičeni, ukinjeni, in da bo ponovno vzpostavljeno dosledno 
spoštovanje demokracije, pravne države in temeljnih pravic?
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