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Działania parlamentów podjęte
w związku z pandemią Covid-19

Praca parlamentu
Kraj

Posiedzenia
plenarne/komisji

Udział posłów w
posiedzeniu poprzez
wideokonferencję
(Webstream).
Głosowanie zdalne za
pomocą aplikacji,
stworzonej przez służby
informatyczne PE.

Parlament
Europejski

Albania

Zdalne posiedzenia/
głosowanie

Ograniczono
posiedzenia plenarne
i komisyjne.

Posiedzenia komisji są
organizowane na
platformie internetowej
Cisco Webex.

Praca kancelarii

Telepraca

Telepraca dla osób z
grup ryzyka.

Działania prewencyjne

Wycieczki
/wydarzenia

Podróże

Pracownicy:
1. zakaz wyjazdu z kraju,
2. obowiązek składania
oświadczenia, że nie
odwiedzili strefy ryzyka w
ciągu ostatnich 14 dni.

Odwołane.
Parlament
zamknięty dla
publiczności.

Ograniczone

Środki higieny dla
pracowników (płyny do
dezynfekcji rąk i
powierzchni).
Kontrola temperatury dla
parlamentarzystów przed
wejściem do sali plenarnej.
Personel nie jest objęty
kontrolą.
Planuje się
przeprowadzanie testów
dla parlamentarzystów,
personelu lub innych osób
wchodzących do
parlamentu.

Odwołane

Odwołane

Zmiana
regulaminu
Zmiana Regulaminu
nie była konieczna.
Prezydium zmieniło
decyzję z dnia 3 maja
2004 r. w sprawie
zasad głosowania w
celu umożliwienia
głosowania na
odległość na
posiedzeniu
plenarnym.

Praca parlamentu
Kraj

Posiedzenia
plenarne/komisji

Austria

Ograniczono
posiedzenia plenarne
i komisyjne.
Grupy polityczne
zgodziły się
proporcjonalnie
ograniczyć obecność:
½ liczby posłów
będzie obecnych na
posiedzeniach.

Belgia

Prace parlamentarne
ograniczone do
pilnych prac
legislacyjnych
związanych z
pandemią Covid-19.

Chorwacja

Na posiedzeniach
parlamentu
rozpatrywane są tylko
dwa punkty dziennie,
przy udziale łącznie 28
deputowanych (dwóch
przypadających na
grupę polityczną).
Komisje nie spotykają
się.

Czechy

Posiedzenia plenarne
odbywają się w
ograniczonym
zakresie.

Zdalne posiedzenia/
głosowanie

Żadna z izb parlamentu
nie jest uprawniona do
odbywania posiedzeń na
odległość.

Od 26 marca odbywają
się zdalnie posiedzenia
plenarne, posiedzenia
komisji oraz głosowania.

Posiedzenia komisji są
organizowane przez
połączenie
konferencyjne lub
e-mail.

Posiedzenia komisji
odbywają się w sposób
zdalny.
Nie przeprowadza się
zdalnego głosowania.

Działania prewencyjne

Wycieczki
/wydarzenia

Telepraca

Posłowie podczas
posiedzenia noszą maski.
Dziennikarze i inne osoby
wchodzące do parlamentu
mają mierzoną
temperaturę. Obowiązek
ten nie dotyczy posłów i
personelu
parlamentarnego.
Osobom o podwyższonej
temperaturze odmawia się
wejścia do budynku.

Parlament
zamknięty dla
publiczności.
Dostęp tylko dla
mediów.
Transmisja
internetowa sesji
plenarnej na
stronie
internetowej.

Telepraca

Zalecenie dla personelu,
aby nie zgłaszać się do
pracy, jeśli występują
symptomy choroby
Covid-19.

Odwołane.
Parlament
zamknięty dla
publiczności.
Dostęp tylko dla
mediów.

Praca kancelarii

Telepraca

Wszyscy pracownicy,
którym pozwala na to
charakter ich pracy,
wykonują ją w domu.
W każdym
departamencie
powinna pracować co
najmniej jedna osoba,
aby zapewnić
wykonanie wszystkich
zadań. Pracownicy
działów niezbędnych
do obsługi posiedzenia
pracują na zmiany.

2

Deputowani, a także
pracownicy przestrzegają
instrukcji właściwych
organów, aby ograniczyć
kontakt fizyczny do dwóch
metrów.
Parlament zaopatrzył
pracowników, których
obecność w pracy jest
niezbędna, w maski,
rękawiczki i środki
dezynfekujące
Cały personel Kancelarii
Izby Deputowanych jest
zobowiązany do noszenia
masek. Środki
dezynfekujące zostały
rozdzielone między
personel, a dozowniki
środków odkażających są
umieszczane przy każdym
wejściu do Izby
Deputowanych.
Kamery termowizyjne,
które mierzyły
temperaturę wchodzącym
do Izby Deputowanych,
nie są obecnie używane z

Podróże

Ograniczone

Odwołane

Odwołane

Odwołane

Odwołane

Zmiana
regulaminu

Zmiana regulaminu w
celu umożliwienia
przeprowadzenia
zdalnego posiedzenia.
Regulamin
parlamentu nie
przewiduje zdalnego
prowadzenia obrad.
Rząd wydał
rozporządzenie w
sprawie organizacji
pracy organów
administracji
państwowej podczas
pandemii Covid-19.

Praca parlamentu
Kraj

Dania

Estonia

Finlandia

Posiedzenia
plenarne/komisji

Posiedzenia plenarne
odbywają się przy
zachowaniu
odpowiedniej
odległości.

Tylko niezbędne
posiedzenia.

Parlament i komisje
parlamentarne nadal
mogą odbywać
posiedzenia, jednak
ograniczone do spraw
niezbędnych.
Grupy parlamentarne
zgodziły się, że tylko
52 deputowanych
bierze udział w
głosowaniu na sesjach
plenarnych (całkowita
liczba deputowanych
wynosi 200). Liczba ta
stanowi
proporcjonalną

Zdalne posiedzenia/
głosowanie

Praca kancelarii

Działania prewencyjne
powodu łagodzenia
ograniczeń.
Przeprowadzany pomiar
temperatury
parlamentarzystów,
pracowników i gości miał
charakter orientacyjny.
Posłom nie zakazano
uczestniczenia w
posiedzeniu w przypadku
wykrycia wysokiej
temperatury.
Nakaz zachowania
dystansu 1,5 - 2 m.
W parlamencie znajdują
się specjalne oznaczenia,
które pomagają go
zachować.

Wycieczki
/wydarzenia

Podróże

Posiedzenia komisji
odbywają się w sposób
zdalny

Telepraca

Obecnie nie ma
możliwości
organizowania sesji
plenarnych za pomocą
wideokonferencji lub
innych narzędzi online.
Komisja Konstytucyjna
Riigikogu zdecydowała,
że na posiedzeniach
komisje mogą korzystać
z formatu
wideokonferencji.

Pracownicy są
proszeni o pozostanie
w domu, jeśli źle się
poczują lub wykazują
objawy zakażenia

Na prośbę pracowników
Działu Posiedzeń
pracującym na sali
plenarnej dostarczane są
maski ochronne.

Odwołane

Ograniczone

Telepraca

Posłowie i pracownicy
mają obowiązek zgłaszania
infekcji.
Wprowadzono szczególne
środki w celu unikania
bliskich kontaktów w
czasie posiedzeń.
Parlamentarzyści i
pracownicy parlamentu,
którzy podejrzewają, że
zostali zarażeni, mają
obowiązek natychmiast
opuścić budynek
parlamentu i telefonicznie
poinformować o tym
Klinikę Parlamentu.

Odwołane, do
Parlamentu
mogą wejść
wyłącznie
eksperci.

Odwołane,
chyba że jest
to absolutnie
konieczne.

Posłowie mogą śledzić
prace parlamentarne,
uczestniczyć w tych
pracach i przedstawiać
wnioski za pomocą
elektronicznych środków
komunikacji.
Głosowanie zdalne nie
jest możliwe.
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Odwołane

Zmiana
regulaminu

Ograniczone

Nie ma potrzeby
zmiany regulaminu,
ponieważ nie zawiera
on przepisów dot.
sposobu prowadzenia
obrad.

Praca parlamentu
Kraj

Posiedzenia
plenarne/komisji
reprezentację
parlamentarzystów w
poszczególnych
grupach politycznych
w Parlamencie.

Zdalne posiedzenia/
głosowanie

Praca kancelarii

Działania prewencyjne

Wycieczki
/wydarzenia

Podróże

Zmiana
regulaminu

Klinika kieruje na testy,
które przeprowadza się
poza parlamentem.

Francja
Senat

Skrócone posiedzenia
plenarne - tylko jedno
posiedzenie plenarne
w tygodniu, które
ogranicza się do
skierowania 10 pytań
do rządu. Na
posiedzeniach obecni
są tylko autorzy pytań
i przewodniczący grup
politycznych.
Na sesji plenarnej
jeden senator może
oddać głosy za
wszystkich członków
swojej grupy
politycznej.
Na posiedzeniu
komisji każdy senator
może otrzymać
upoważnienie od
kolegi i oddać 2 głosy

Posiedzenia plenarne
oraz posiedzenia komisji
nie odbywają się w
trybie zdalnym.
Głosowanie odbywa się
przez pełnomocników.

Francja/
Zgromadzenie
Narodowe

Zgromadzenie
Narodowe Francji
zredukowało liczbę
zwoływanych
posiedzeń.
Posiedzenia plenarne
ograniczone do trzech
osób na grupę
polityczną
(przewodniczący
grupy plus dwóch
posłów) oraz
rozszerzone
możliwości głosowania
poprzez przekazanie

Głosowanie zdalne nie
jest prawnie dozwolone,
jednakże komisje mogą
przeprowadzać w ten
sposób debaty i
przesłuchania.
Poprawki do aktów
prawnych mogą być
przesyłane i
udostępniane zdalnie
poprzez „Eloi” (eLaw) wewnętrzną aplikację
opracowaną przez
Zgromadzenie
Narodowe.

Telepraca, jeśli
wykonywane zadania
na to pozwalają.

Poważne ograniczenia
dotyczące wchodzenia do
budynków.

Odwołane

Odwołane

Podobnie jak w
Senacie

W przypadku choroby
pracownika - powrót do
pracy jest dozwolony 14
dni po ustąpieniu objawów
i 21 dni po ich pojawieniu
się.

Odwołane,
zakaz wstępu dla
gości z zewnątrz,
z wyjątkiem
osób wezwanych
na
przesłuchanie.

Odwołane
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Nie ma potrzeby
zmiany przepisów,
ponieważ ani
Konstytucja, ani
Regulamin
francuskiego Senatu
nie regulują kwestii
zdalnych posiedzeń
plenarnych lub
posiedzeń komisji.
Zgodnie z opinią
Departamentu Prawa
Parlamentarnego
przepisy Regulaminu
należy interpretować
jako:
- dopuszczenie
możliwości zdalnych
posiedzeń plenarnych i
posiedzeń komisji w
drodze
wideokonferencji;
- zakaz jakiegokolwiek
formalnego
głosowania na
odległość.

Praca parlamentu
Kraj

Gruzja

Grecja

Hiszpania
Kongres
Deputowanych

Holandia
Izba
Reprezentantów

Posiedzenia
plenarne/komisji
głosów jednemu
członkowi grupy.
Posiedzenia komisji
ograniczają się do
przesłuchań i debat na
tematy związane z
pandemią Covid-19.
Posiedzenia plenarne
odbywają się w
ograniczonym
zakresie.

Absolutne minimum
posiedzeń.

Liczna posiedzeń
ograniczona.
Sesje plenarne
odbywają się przy
obecności
parlamentarzystów
wyznaczonych przez
grupy polityczne i rząd
oraz minimalnej
liczbie członków
Prezydium, a wszyscy
posłowie mogą je
śledzić za pomocą
środków
teleinformatycznych.
Izba Reprezentantów
spotyka się wyłącznie
w celu omówienia

Zdalne posiedzenia/
głosowanie

Praca kancelarii

Nie odbywają się zdalne
posiedzenia plenarne ani
posiedzenia komisji.
Możliwe jest zdalne
głosowanie.
Spotkania Prezydium
Izby mogą odbywać się
za pośrednictwem
wideokonferencji.

Nie odbywają się zdalne
posiedzenia plenarne ani
posiedzenia komisji.

Wycieczki
/wydarzenia

Podróże

Temperatura mierzona
jest przy wejściu do
budynku parlamentu.
W przypadku wysokiej
temperatury - zakaz
wejścia do budynku
parlamentu.
Ograniczenia dotyczące
wchodzenia do budynku.
Przed przybyciem do
parlamentu zaleca się
dobrowolny pomiar
temperatury.
Wymaganie noszenia
masek i zachowania
odległości dla osób
przebywających w
parlamencie.
Pokój do badań lekarskich
znajduje się przed
budynkiem głównym.

Nie odbywają się zdalne
posiedzenie plenarne,
posiedzenia komisji oraz
głosowania.
Zdalne posiedzenia
plenarne nie odbywają
się. Możliwe są zdalne
posiedzenia komisji
(zastosowany system
zdalny to Cisco WebEx).
Nie ma możliwości
przeprowadzenia
zdalnego głosowania.
Głosowania
przeprowadza się
korespondencyjne.

Działania prewencyjne

Telepraca

Telepraca
W Parlamencie jest
obecny tylko personel
służb niezbędnych
podczas posiedzeń
parlamentarnych.

Telepraca, jeśli nie jest
to możliwe - urlopy.
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Zachowanie bezpiecznej
odległości poprzez
zmniejszenie liczby osób,
które muszą być obecne
podczas posiedzeń.

Zmiana
regulaminu

Nie ma potrzeby
zmiany Regulaminu,
ponieważ nie zawiera
on żadnych
postanowień
dotyczących
możliwości
organizowania
posiedzeń plenarnych i
posiedzeń komisji w
sposób zdalny.

Odwołane

Odwołane

Odwołane .
Posiedzenia
zamknięte dla

Ograniczone

Nie ma potrzeby
zmiany Regulaminu
Kongresu
Deputowanych,
ponieważ nie zawiera
on żadnych
postanowień
dotyczących
możliwości
organizowania
posiedzeń plenarnych i
posiedzeń komisji za
pośrednictwem
wideokonferencji.

Praca parlamentu
Kraj

Holandia
Senat

Irlandia

Izrael

Posiedzenia
plenarne/komisji
sytuacji związanych z
pandemią Covid-19.
Podczas posiedzeń
plenarnych obecnych
jest maksymalnie
dwóch posłów na
grupę polityczną.
Wykorzystuje się
pisemne pytania do
rządu i pisemne
konsultacje z
komisjami.
Praca parlamentu jest
ograniczona.
Procedury legislacyjne
w komisjach, które
zostały wcześniej
rozpoczęte, będą
kontynuowane w
sposób pisemny. Senat
zbierze się tylko w
razie potrzeby.
Posiedzenia odbywają
się wyłącznie w celu
przyjęcia przepisów
dotyczących sytuacji
nadzwyczajnych.
Zmniejszona
frekwencja - jedna
trzecia, co pozwala
członkom izby
zachować dystans.
Podczas posiedzeń
plenarnych i komisji
nie może być więcej
niż 10 osób.
Posiedzenia plenarne i
posiedzenia komisji
zwoływane są w kilku
salach z
wykorzystaniem
systemów
wideokonferencji.

Zdalne posiedzenia/
głosowanie
Nie ma możliwości
zdalnego głosowania.
Możliwe jest głosowanie
przez przedstawiciela.

Nie ma możliwości
zdalnej pracy Senatu.

Praca kancelarii

Działania prewencyjne

Wycieczki
/wydarzenia

Podróże

Zmiana
regulaminu

publiczności.
Dostęp tylko dla
mediów.

Podobnie jak w Izbie
Reprezentantów

Nie ma możliwości
przeprowadzenia
zdalnych posiedzeń
plenarnych, posiedzeń
komisji ani zdalnego
głosowania.

Telepraca

Parlamentarzyści zostali
poproszeni o zachowanie
odpowiedniego dystansu
zgodnie z zaleceniami w
zakresie zdrowia
publicznego.

Członkowie Knesetu
muszą być fizycznie
obecni w parlamencie.

Telepraca
W jednostkach
pracujących w
systemie zmianowym
powstały dwie
oddzielne grupy
pracowników, które
nie mają ze sobą
kontaktu. W innych
jednostkach niezbędni
pracownicy z tych
samych zespołów,
którzy dzielili
przestrzeń biurową,

Wszystkim członkom
Knesetu umożliwiono
przeprowadzenie testów
na Covid-19.
Przeprowadza się pomiar
temperatury u wszystkich
pracowników Knesetu,
oraz innych osób
wchodzących do budynku,
z wyjątkiem
parlamentarzystów (tylko
na ich życzenie).
Niezbędni dla prawidłowej
pracy Knesetu pracownicy
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Odwołane

Ograniczone

Odwołane
Posiedzenia
niedostępne dla
publiczności.

Ograniczone

Odwołane

Ograniczone

Nie ma potrzeby
zmiany Regulaminu.
Posiedzenia plenarne i
posiedzenia komisji
odbywają się zgodnie z
zasadami przyjętymi
przez
Przewodniczącego
Knesetu (na podstawie
wytycznych
określonych przez
Ministerstwo
Zdrowia).

Praca parlamentu
Kraj

Posiedzenia
plenarne/komisji

Zdalne posiedzenia/
głosowanie

Praca kancelarii
pracują w osobnych
pokojach.

Kanada
Izba Gmin

Kanada
Senat

Litwa

Łotwa

Ograniczenie liczby
posłów podczas
posiedzenia: 32
spośród 338 posłów
było obecnych podczas
nadzwyczajnego
posiedzenia dot.
Covid-19.
25 senatorów brało
udział w
nadzwyczajnym
posiedzeniu Senatu;
Izba liczy 105
senatorów.

Przerwa w sesji
plenarnej.
Posiedzenia komisji
zorganizowane online

W razie potrzeby
zwołuje się
nadzwyczajne
posiedzenia plenarne.
Posiedzenia komisji
dotyczą tylko spraw
pilnych. Praca komisji
jest transmitowana na
stronie internetowej
Parlamentu.

Działania prewencyjne

Wycieczki
/wydarzenia

Podróże

Zmiana
regulaminu

otrzymali maski ochronne
i rękawice.

Telepraca
Wymuszenie dystansu
fizycznego poprzez
zaangażowanie
minimalnej liczby
pracowników.

Odwołane

Ograniczone

Odwołane

Ograniczone

Dokonano zmian w
Regulaminie , aby
umożliwić zdalną
pracę komisjom.

Ograniczone

Nie ma potrzeby
zmiany Regulaminu,
ponieważ nie zawiera
on żadnych przepisów
dotyczących
organizacji sesji
plenarnych /
posiedzeń komisji
parlamentarnych za
pomocą
wideokonferencji lub
innych platform
internetowych.

Telepraca;
administracja Senatu
działa z minimalną
liczbą pracowników
wymaganą do obsługi
sesji plenarnej.
Deputowani, pracownicy i
goście parlamentu
poddawani są pomiarowi
temperatury przy wejściu
do budynku.
Osoby, które mają wyższą
temperaturę niż 37° C, a
także osoby, które kaszlą,
kichają i mają trudności z
oddychaniem, nie mogą
wejść do pomieszczeń
parlamentu.
Wszyscy znajdujący się w
pomieszczeniach
parlamentu powinni nosić
maski i gumowe
rękawiczki.

Posiedzenia plenarne i
głosowania nie odbywają
się w systemie zdalnym.
Komisje mogą odbywać
posiedzenia na
odległość.

Dzięki nowej platformie
e-Saeima posiedzenia
plenarne i głosowania
mogą odbywać się
zdalnie.

Pomiar temperatury ciała
przed wejściem do
budynków Parlamentu.
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Odwołane lub
przełożone.

Praca parlamentu
Kraj

Luksemburg

Posiedzenia
plenarne/komisji
Zmniejszenie liczby
posiedzeń.
Posiedzenia komisji są
przełożone.
Od 20 marca
korzystanie z systemu
wideokonferencyjnego
(Marszałek, sekretarz
generalny i sekretarze
komisji mogą
inicjować spotkania).

Zdalne posiedzenia/
głosowanie

Głosowanie zdalne nie
jest możliwe.

Praca kancelarii

Pomiar temperatury ciała
przed wejściem do
budynków Parlamentu.

Telepraca

Posiedzenia komisji
stałych odbywają się w
ramach zwykłego
reżimu.

Elastyczna praca dla
pracowników
posiadających dzieci w
wieku poniżej 10 lat.

Niemcy
Bundestag

Kworum obniżone do
25% deputowanych.
Rozszerzono
możliwości stosowania
przez komisje
procedur pisemnych.

Zaleca się pracę
zdalną, o ile jest to
technicznie możliwe i
jeśli nie jest wymagana
osobista obecność
pracownika. W
niektórych biurach
zespoły pracują
naprzemiennie w
domu i w biurze.

Niemcy
Bundesrat

Ograniczona
działalność, wszystkie
komisje stosują
procedury pisemne;
spotkania plenarne
odbywają się tylko z 16
członkami (po jednym
dla każdego kraju
związkowego)

Zdalne posiedzenia
komisji, procedura
pisemna.

Norwegia

Na posiedzeniach
plenarnych poruszane
są tylko pilne sprawy.
Ograniczona liczba
deputowanych
obecnych w Izbie (87
spośród 169) podczas
głosowania.

Nie jest możliwe
organizowanie sesji
plenarnych za pomocą
narzędzi internetowych.
Posiedzenia i
przesłuchania komisji za
pośrednictwem
wideokonferencji.

Mołdawia

W przypadku komisji
uchwalono podstawę
prawną do zdalnego
uczestnictwa w ich
posiedzeniach.

Działania prewencyjne

Deputowani i urzędnicy
wchodzący do budynków
Parlamentu przechodzą
badania lekarskie i
dezynfekcję rąk.
Członkowie Bundestagu
mogą skorzystać z
dobrowolnego pomiaru
temperatury.
Parlamentarzyści, którzy
uzyskali pozytywny wynik
testu na Covid-19, nie
mogą uczestniczyć w
posiedzeniach
parlamentarnych i muszą
poddać się kwarantannie.
Podczas posiedzeń wszyscy
proszeni są o zachowanie
odległości od 1,5 do 2
metrów.
Ustalono miejsca na sali
posiedzeń, aby można
utrzymać dystans.

Podobnie jak w
Bundestagu.

Telepraca

Wycieczki
/wydarzenia

Odwołane

Ograniczone

Odwołane
Dostęp
wyłącznie dla
mediów.

Ograniczone

Odwołane

Odwołane

Odwołane
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Podróże

Zmiana
regulaminu
Nie ma potrzeby
zmiany Regulaminu,
ponieważ nie reguluje
on bezpośrednio
możliwości
korzystania z
wideokonferencji
podczas posiedzeń
komisji i posiedzeń
plenarnych.

Ograniczone

Regulamin Izby został
tymczasowo
zmieniony do 30
września 2020 r.
Kworum zostało
obniżone do 25%
deputowanych.
Rozszerzono
możliwości stosowania
przez komisje
procedur pisemnych.

Ograniczone

Nie zmieniono
Regulaminu
Bundesratu.
Regulamin nie
przewiduje
prowadzenia obrad w
drodze
wideokonferencji.

Odwołane

Nie zmieniono
Regulaminu, 12 marca
Prezydium podjęło
uchwałę:
-proporcjonalne
zmniejszenie liczby
posłów obecnych w
izbie;
-czasowe zawieszenie
niektórych wymogów

Praca parlamentu
Kraj

Posiedzenia
plenarne/komisji

Zdalne posiedzenia/
głosowanie

Praca kancelarii

Działania prewencyjne

Wycieczki
/wydarzenia

Podróże

Zmiana
regulaminu
proceduralnych;
-wprowadzenie
możliwości odbywania
przez komisję
posiedzeń za pomocą
wideokonferencji.

Portugalia

Zmniejszenie liczby
tygodniowych
posiedzeń plenarnych
z trzech do jednego, z
minimalnym kworum
(1/5 całkowitej liczby
posłów)
odzwierciedlającym
odsetek członków w
grupach politycznych.
Ograniczenie liczby
posiedzeń komisji do
niezbędnych.

Posiedzenia plenarne i
komisje odbywają się
zdalnie. Głosowanie na
posiedzeniach
plenarnych odbywa się
przez telefon, imiennie.
Zdalne posiedzenia
plenarne są
transmitowane na żywo
na stronie internetowej.

Rumunia

Serbia

Słowacja

Telepraca.
Urzędnikom
parlamentarnym
należącym do grup
zwiększonego ryzyka
udzielono urlopu.

Wszystkie działania
parlamentarne zostały
zawieszone
Sesje plenarne i
posiedzenia komisji
odbywają się w
sprawach
najpilniejszych.
Projekty ustaw

Telepraca

Ograniczenia liczby posłów
i członków personelu
biorących udział w pracach
Parlamentu.
Podczas posiedzeń
plenarnych i posiedzeń
komisji zachowuje się
bezpieczny dystans.
Zgodnie z zarządzeniem
przewodniczącego
parlamentu wszystkie
osoby przebywające w
Parlamencie muszą nosić
maski ochronne.
Parlamentarzyści i
pracownicy mogą zmierzyć
temperaturę w pokoju
medycznym, który
znajduje się w
parlamencie.
Pomiar temperatury ciała
przed wejściem do
pomieszczeń Parlamentu.
Po wejściu do budynku
parlamentarzyści są
obowiązani do wypełnienia
oświadczenia o wyjazdach
za granicę / na obszary
dotknięte pandemią itp.,
które musi być odnawiane
co 14 dni.

Telepraca
Regulamin Rady
Narodowej Republiki
Słowackiej nie zezwala
na organizację sesji
plenarnych i posiedzeń
komisji w sposób zdalny.

Telepraca dla tych
pracowników, których
zakres pracy na to
pozwala. Dostęp do
budynku ograniczony.
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Sesje plenarne i
posiedzenia komisji
odbywają się w bezpieczny
sposób (np. poprzez
zakładanie masek i
rękawic ochronnych oraz

Odwołane

Odwołane

Odwołane

Odwołane

Odwołane

Odwołane

Odwołane
Parlament
zamknięty dla
publiczności i
mediów.

Odwołane

Regulaminy zostały
zmienione, aby
umożliwić
organizowanie
posiedzeń na
odległość.

Regulamin Rady
Narodowej Republiki
Słowackiej nie zezwala
na organizację sesji
plenarnych /
posiedzeń komisji za

Praca parlamentu
Kraj

Posiedzenia
plenarne/komisji
dotyczące pandemii
Covid-19 przyjmowane
są niezwłocznie.

Słowenia

Tylko posiedzenia
nadzwyczajne.

Szwecja

Zmiana procedur:
tylko 55
deputowanych bierze
udział w głosowaniach
w Izbie (zamiast 349).
Ponadto zwiększono
liczbę deputowanych
zasiadających w
komisjach
parlamentarnych, by
zwiększyć
prawdopodobieństwo
obecności członków
komisji na ich
posiedzeniach.

Zdalne posiedzenia/
głosowanie

Od 7 kwietnia
posiedzenia plenarne,
posiedzenia komisji oraz
głosowania odbywają się
w sposób zdalny.

Praca kancelarii

Telepraca

Pracownicy są
proszeni o pozostanie
w domu, jeśli źle się
poczują lub wykazują
objawy zakażenia.
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Działania prewencyjne
dezynfekcję rąk).
Deputowani oraz
pracownicy są obowiązani
do przestrzegania
instrukcji właściwych
organów, dotyczących
zachowania dystansu.
Każda osoba wchodząca do
głównego budynku Rady
Narodowej musi przejść
kontrolę temperatury
ciała. Osoby o
temperaturze powyżej
37° C nie mogą wejść do
budynku.
Każdy uczestnik
posiedzenia plenarnego
lub posiedzenia komisji
jest obowiązany nosić
maskę ochronną.
Na wszystkich
posiedzeniach i
spotkaniach zapewnia się
uczestnikom odpowiedni
dystans.
Rozszerzono zakres
dezynfekcji pomieszczeń, a
dozowniki z płynem
odkażającym umieszczono
w strategicznych
miejscach.
Przy wejściu i wewnątrz
budynków Riksdagu
umieszczone są tablice
informacyjne zawierające
wskazówki postępowania
w związku z pandemią
Covid-19.
Administracja Riksdagu
rozważa możliwość
przeprowadzania testów u
parlamentarzystów i
pracowników
parlamentarnych.

Wycieczki
/wydarzenia

Podróże

Zmiana
regulaminu
pomocą
wideokonferencji lub
w jakikolwiek inny
zdalny sposób.
Członkowie głosują ze
swoich miejsc
wyznaczonych dla
każdego z nich.
Niemniej jednak, nie
planuje się zmiany
Regulaminu.

Wycieczki
odwołane,
wizyty
ograniczone.
Brak
bezpośredniego
dostępu dla
mediów.

Ograniczone

Odwołane

Odwołane

Zmiana Regulaminu
pozwoliła na
przeprowadzenie
zdalnych posiedzeń
plenarnych i
komisyjnych.

Praca parlamentu
Kraj

Szwajcaria

Turcja

Węgry

Wielka Brytania
Izba Gmin

Posiedzenia
plenarne/komisji
Posiedzenia komisji
ograniczają się do
pilnych prac
parlamentarnych
związanych z
pandemią Covid-19.

Zdalne posiedzenia/
głosowanie
Możliwe jest
przeprowadzenie
posiedzeń komisji w
formie
wideokonferencji.

Brak zmian w
porządku obrad.
Posiedzenia
niektórych komisji
(i podkomisji) zostały
przełożone.

W Zgromadzeniu
Narodowym odbywają
się wszystkie
planowane sesje
plenarne i komisje.

Zgromadzenie
Narodowe nie
organizowało dotąd sesji
zdalnych.

Posiedzenia odbywają
się bez ograniczeń.

Posiedzenia plenarne
Izby Gmin nie mogą
odbywać się w formie
wideokonferencji.
W dniu 24 marca
2020 r. uzgodniono
procedury umożliwiające
wybranym członkom

Praca kancelarii

Działania prewencyjne

Wycieczki
/wydarzenia

Podróże

Telepraca

Restrykcje przy
wchodzeniu do budynku
Parlamentu.

Odwołane

Ograniczone

Personel pracuje
naprzemiennie, w
niezbędnym zakresie.
W razie potrzeby
personel wykonuje
telepracę. Urlop dla
grup wysokiego
ryzyka.

Kamery termowizyjne
zainstalowane są na
wejściu do budynku
Parlamentu i wewnątrz.
Testy parlamentarzystów
na Covid-19
przeprowadzane są w
szpitalu parlamentarnym.
Osoby, u których wyniki
testu są pozytywne,
przewozi się do szpitali
pandemicznych.

Odwołane
Parlament
zamknięty dla
publiczności.

Ograniczone

Telepraca

Kompleksowy
kwestionariusz dla posłów
i personelu przy wejściu na
teren Parlamentu,
dotyczący np. kontaktów z
osobami z zagranicy.

Telepraca

Żele do dezynfekcji rąk
zostały umieszczone w
całym parlamencie.
Członkowie parlamentu i
personel parlamentarny
mogą zostać poddani
testom w ramach
rozszerzonego systemu
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Odwołane
Zamknięty dla
publiczności.

Odwołane
Parlament
zamknięty dla
publiczności.

Ograniczone

Ograniczone

Zmiana
regulaminu

Nie dokonano zmian w
Regulaminie Izby.
Wdrożenie możliwości
głosowania na
odległość wymaga,
oprócz wprowadzenia
niezbędnych
przepisów prawnych
(określonych w
konstytucji i
Regulaminie Izby),
dostępności
odpowiednich
środków finansowych
na związane z tym
zmiany informatyczne.

Rozważane zmiany
procedury (tj.
wprowadzenie
głosowania przez
pełnomocnika).

Praca parlamentu
Kraj

Posiedzenia
plenarne/komisji

Zdalne posiedzenia/
głosowanie
komisji uczestniczenie w
postępowaniu drogą
elektroniczną i
umożliwienie
przewodniczącemu
złożenia sprawozdania w
Izbie po konsultacji z
członkami komisji, pod
warunkiem uzyskania
zgody
przewodniczącego.

Włochy
Izba
Deputowanych

Absolutne minimum
posiedzeń.

Posiedzenia plenarne ani
głosowania nie odbywają
się zdalnie, możliwe jest
zdalne posiedzenie
komisji.

Włochy
Senat

Podobnie jak w Izbie
Deputowanych.

Posiedzenia plenarne,
posiedzenia komisji oraz
głosowania nie odbywają
się zdalnie.

Praca kancelarii

Działania prewencyjne

Wycieczki
/wydarzenia

Podróże

testów COVID-19.

Surowe ograniczenia
dotyczące wchodzenia do
budynków: pomiary
temperatury dla
wszystkich
przychodzących; osoby o
temperaturze powyżej
37,5° C są przewożone do
specjalnego pomieszczenia
medycznego.
Przygotowano dwa pokoje
izolacyjne.
Maski na twarz i
rękawiczki zostały rozdane
senatorom i całemu
personelowi. Miejsca pracy
są stale odkażane.
Senat został przygotowany
do przeprowadzania badań
wymazów z nosa i gardła u
senatorów i personelu
wykazującego nawet
minimalne ryzyko
pozytywnego wyniku testu
na wirusa.

Telepraca

Opracowanie:
Urszula Luboińska
Anna Stawicka
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Odwołane

Odwołane

Odwołane

Odwołane

Zmiana
regulaminu
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