
 

COVID-19: в търсене на баланс между
технологии и човешки права
 
Мерките срещу коронавируса са нужни, но отражението им върху личния живот
трябва да бъде временно, казва председателят на подкомисията по права на
човека в ЕП.
 

Кризата с COVID-19 постави на изпитание основни принципи на ЕС. В интервю във
Facebook председателят на подкомисията по права на човека в ЕП Мария Арена (С&Д,
Белгия) заяви, че определени ограничения на личните права са допустими, но трябва да
бъдат пропорционални и за ясно очертан срок.
 
По време на кризата ЕС координираше движението на ключови стоки през границите
на държавите членки, включително на лекарства и предпазно оборудване. Сега обаче е
много важно да се възстанови свободата на движение на хората, посочи Мария Арена.
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200326STO75917/dezinformatsiia-kak-da-razpoznaete-i-da-sprete-mitovete-za-koronavirusa
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/881333495699277/?v=881333495699277
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/881333495699277/?v=881333495699277
https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/124936/MARIA_ARENA/home


"Без нея Европа не е Европа", каза тя.
 
С усилията на ЕС постепенно отпадат граничните проверки и европейците могат отново
да пътуват. Редица мерки обаче остават и някои от тях, например мобилните
приложения за проследяване, повдигат въпроси за неприкосновеността на личния
живот. "Важно е да работим с технологиите, в това число за проследяване на хората за
предотвратвяване на разрастване на епидемията, но трябва да спазваме някои
принципи", смята г-жа Арена.
 
"Приложенията трябва да отговарят на изискванията на ЕС за защита на личните
данни", посочи тя и добави, че Парламентът формулира препоръки за защита на
информацията в приложенията в резолюция на 17 април.
 
Информацията трябва да се обработва съгласно законодателството за защита на
данните, което гарантира определено ниво на защита на правата на гражданите, а не
по клаузите на извънредно законодателство, каза Мария Арена.
 
На въпрос за правото на личен живот на пътници, подложени на проверки на
температурата и изисквания за медицински сертификат при преминаване на
определени страни, тя заяви: "Съгласна съм, че в една обичайна ситуация не би било
нормално да имаме такова ниво на наблюдение. Но случаят не е такъв в момента. Ако
искаме да отворим отново границите си, ако искаме да следим ситуацията с
пандемията, ние се нуждаем от повече информация".
 
Мария Арена коментира и влошаването на правата на гражданите в някои страни по
време на пандемията: "Сега трябва да се върнем към нормалното положение и да
поставим отново въпроса за човешките права в центъра на дискусията".
 
Солидарността е най-важният елемент в намирането на решение на кризата, каза в
заключение председателят на подкомисията по права на човека: "Европа е точно като
лодка: не можеш да спасиш предната част на лодката, ако не спасиш задната".
 
 
Научете какво прави ЕС за борба с коронавируса и се запознайте с хронология на
взетите мерки.
 
Допълнителна информация
Подкомисия по права на човека
Информация за условията за пътуване в страните от ЕС
Насоки на ЕС за приложенията за проследяване
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-borders/20200506STO78514/reopening-schengen-borders-after-covid-19-what-can-eu-do
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200429STO78174/covid-19-i-prilozheniiata-za-proslediavane-parlamentt-iska-zashchita-na-dannite
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200429STO78174/covid-19-i-prilozheniiata-za-proslediavane-parlamentt-iska-zashchita-na-dannite
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200327STO76004/deset-neshcha-koito-es-pravi-za-borba-s-koronavirusa
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200424STO77802/borbata-s-koronavirusa-khronologhiia-na-merkite-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200424STO77802/borbata-s-koronavirusa-khronologhiia-na-merkite-na-es
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/droi/home/highlights
https://reopen.europa.eu/en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1593162291256&uri=CELEX%3A52020XC0417%2808%29

