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PR_COD_1app

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EU) 2021/954 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla 
intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala 
covidintyg) vad gäller tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på 
medlemsstaternas territorier under covid-19-pandemin 
(COM(2022)0055 – C9-0032/2022 – 2022/0030(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2022)0055),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 77.2 c i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0032/2022),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen.

– med beaktande av yttrandet från utskottet för transport och turism, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A9-0137/2022).

1. Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta 
kommissionens förslag. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.
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MOTIVERING

Bakgrund
I juni 2021 antog Europaparlamentet och rådet, på grundval av artikel 77 i EUF-fördraget, 
förordning (EU) 2021/954 i syfte att underlätta resor inom Schengenområdet under covid-19-
pandemin och utvidga ramen för EU:s digitala covidintyg till tredjelandsmedborgare som 
lagligen vistas eller är bosatta på en medlemsstats territorium och som i enlighet med EU-
rätten har rätt att resa till andra medlemsstater. Den kompletterar förordning (EU) 2021/953 
på grundval av artikel 21 i EUF-fördraget som inrättar en ram för utfärdande, kontroll och 
godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från 
covid-19.

Detta förslag, som syftar till att förlänga tillämpningsperioden för ramen för EU:s digitala 
covidintyg eftersom det gäller tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på 
en medlemsstats territorium och som har rätt att resa till andra medlemsstater i enlighet med 
EU-rätten, kompletterar därför förslag COM(2022)0050.

Föredragandens ståndpunkt
Föredraganden är fullt medveten om att användningen av EU:s digitala covidintyg måste vara 
tidsbegränsad och bör upphöra när folkhälsosituationen tillåter det, och stöder kommissionens 
förslag, som endast syftar till att ändra tillämpningsperioden för förordning (EU) 2021/954.
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21.4.2022

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR TRANSPORT OCH TURISM

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 
2021/954 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om 
vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) vad 
gäller tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas 
territorier under covid-19-pandemin
(COM(2022)0055 – C9-0032/2022 – 2022/0030(COD))

Föredragande av yttrande: José Ramón Bauzá Díaz

KORTFATTAD MOTIVERING

Utgångspunkt

Förordning (EU) 2021/954 utvidgar bestämmelserna i förordning (EU) 2021/953 (om en ram 
för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning 
för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg)) till att omfatta 
tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på en medlemsstats territorium och 
som i enlighet med unionsrätten har rätt att resa till andra medlemsstater.

Dessa två förordningar antogs i juni 2021 och gäller till den 30 juni 2022. Sedan EU:s digitala 
covidintyg antogs har det införts med framgång i hela unionen. Det har också fått allt större 
global betydelse genom att underlätta säkra internationella resor. 

Eftersom tillämpningsperioden för dessa två förordningar löper ut den 30 juni 2022 behövs en 
riktad översyn av dessa förordningar i syfte att fortsatt tillämpa ramen för EU:s digitala 
covidintyg under ytterligare en tidsperiod.

Kommissionen föreslår att förlängningen begränsas till 12 månader (till den 30 juni 2023) och 
att tillämpningsdatumet för båda förordningarna automatiskt anpassas genom införande av en 
korshänvisning.

Behov av rättslig förutsebarhet för både medborgarna och industrin:

Med tanke på att systemet med EU:s digitala covidintyg erkänns som en av de viktigaste 
digitala lösningarna för att återställa det internationella resandet bör man för det första nå en 
överenskommelse om dess standardgiltighet för att undvika fragmentering och skillnader 
mellan EU-medlemsstaternas nationella lagstiftningar.

För det andra har den epidemiologiska situationen med avseende på covid-19-pandemin 
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utvecklats avsevärt sedan dessa två förordningar antogs. Trots det ökande antalet genomförda 
vaccinationer förekommer det fortfarande stora skillnader i vaccinationsnivåerna mellan 
medlemsstaterna, och detta är fortfarande ett av de främsta skälen till att restriktionerna för 
den fria rörligheten för personer inte kan upphävas helt.

Föredraganden påpekar att en förlängning av systemet med EU:s digitala covidintyg behövs 
av följande skäl:
1) Vikten av tydliga, harmoniserade och enhetliga regler på EU-nivå för att säkerställa 
fri rörlighet för personer och tredjelandsmedborgare inför sommarsäsongen 2022.
2) Vikten av rättslig förutsebarhet för turistindustrin inför den nya semestersäsongen.
3) Vikten av att garantera förutsebarhet och organisatorisk kapacitet för att möjliggöra 
fri rörlighet för personer och säkerställa resiliens vid internationella resor.

Även om huvudsyftet med översynen är att förlänga tillämpningen av dessa två förordningar 
vidhåller dock föredraganden att denna förlängning inte bör tolkas som att den ålägger 
medlemsstaterna, särskilt de som upphäver inhemska hälsoåtgärder, att bibehålla eller införa 
restriktioner av den fria rörligheten för personer, däribland tredjelandsmedborgare som 
lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorium, inom unionen under 
sommarsäsongen 2022. Förlängningen bör inte heller tolkas som att den ålägger 
medlemsstaterna att behålla eller införa tillämpningar av EU:s digitala covidintyg eller andra 
system med covid-19-intyg för onödiga och omotiverade inhemska ändamål.

En tvåstegsstrategi för förlängning av systemet med EU:s digitala covidintyg:

Föredraganden föreslår följande:
1) Varje förlängning av systemet med EU:s digitala covidintyg och eventuella restriktioner av 
den fria rörligheten för personer och tredjelandsmedborgare inom unionen, inbegripet krav på 
att uppvisa EU:s digitala covidintyg, bör upphävas så snart den epidemiologiska situationen 
tillåter det.
2) Det är viktigt att säkerställa rättssäkerhet och rättslig förutsebarhet för både medborgarna 
och industrin inför sommarsäsongen 2022. Därför bör ett första steg tas – den första 
förlängningen bör begränsas till fyra månader – senast den 31 oktober 2022.
3) Det kan emellertid inte uteslutas att medlemsstaterna fortsatt kräver att unionsmedborgare 
och tredjelandsmedborgare ska uppvisa bevis på vaccination mot, testning för och 
tillfrisknande från covid-19 efter den 31 oktober 2022. Mot bakgrund av ECDC:s 
rekommendationer till följd av den epidemiologiska situationen kan ytterligare en förlängning 
av giltigheten för EU:s digitala covidintyg anses vara nödvändig.
4) I så fall bör ett andra steg tas – kommissionen bör ges möjlighet att förlänga tillämpningen 
av denna förordning med 4 månader, till den 28 februari 2023.
5) Med tanke på pandemins utveckling och medlemsstaternas upphävande av nationella 
restriktioner bör ett steg framåt tas när dessa förordningar utvidgas, för att sända en 
rättvisande och välavvägd signal till EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som lagligen 
vistas eller är bosatta på unionens territorium. Medlemsstaterna och de nationella 
myndigheterna bör hindras från att införa onödiga och omotiverade restriktioner genom 
tillämpning av EU:s digitala covidintyg.

Tillämpningsperioden för förordning (EU) 2021/954 bör fortsatt vara anpassad till 
tillämpningsperioden för förordning (EU) 2021/953.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Tillämpningen av förordning (EU) 
2021/953 kommer att förlängas med 
12 månader. Eftersom syftet med 
förordning (EU) 2021/954 är att utvidga 
tillämpningen av förordning (EU) 
2021/953 till att omfatta vissa kategorier av 
tredjelandsmedborgare som lagligen vistas 
eller är bosatta i unionen, bör dess 
tillämpningsperiod vara direkt kopplad till 
tillämpningsperioden för förordning (EU) 
2021/953. Förordning (EU) 2021/954 bör 
därför ändras i enlighet med detta.

(4) Tillämpningen av förordning (EU) 
2021/953 kommer att förlängas med 
åtta månader, med en möjlighet för 
kommissionen att förlänga tillämpningen 
med ytterligare fyra månader genom 
delegerade akter, vid behov och efter ett 
vetenskapligt yttrande från 
Europeiska centrumet för förebyggande 
och kontroll av sjukdomar (ECDC). 
Eftersom syftet med förordning (EU) 
2021/954 är att utvidga tillämpningen av 
förordning (EU) 2021/953 till att omfatta 
vissa kategorier av tredjelandsmedborgare 
som lagligen vistas eller är bosatta i 
unionen, bör dess tillämpningsperiod vara 
direkt kopplad till tillämpningsperioden för 
förordning (EU) 2021/953. Förordning 
(EU) 2021/954 bör därför ändras i enlighet 
med detta.
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ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel Ändring av förordning (EU) 2021/954 om en ram för utfärdande, 
kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, 
testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) 
vad gäller tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på 
medlemsstaternas territorier under covid-19-pandemin

Referensnummer COM(2022)0055 – C9-0032/2022 – 2022/0030(COD)

Ansvarigt utskott
 Tillkännagivande i kammaren

LIBE
7.3.2022

Yttrande från
 Tillkännagivande i kammaren

TRAN
7.3.2022

Föredragande av yttrande
 Utnämning

José Ramón Bauzá Díaz
7.3.2022

Behandling i utskott 31.3.2022

Antagande 20.4.2022

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

41
5
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Erik 
Bergkvist, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. 
Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, 
Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Carlo Fidanza, Mario Furore, 
Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Peter 
Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-
Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline 
Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, 
Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Vera Tax, István Ujhelyi, 
Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia 
Vuolo, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Annalisa Tardino, Marianne Vind, 
Jörgen Warborn
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SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

41 +
ECR Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI Mario Furore

PPE Magdalena Adamowicz, Karolin Braunsberger-Reinhold, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, 
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Jörgen Warborn

Renew José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D Andris Ameriks, Erik Bergkvist, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, 
Vera Tax, István Ujhelyi, Marianne Vind, Petar Vitanov

Verts/ALE Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

5 -
ID Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Annalisa Tardino

The Left Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier
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Teckenförklaring:
+ : Ja-röster
- : Nej-röster
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel Ändring av förordning (EU) 2021/954 om en ram för utfärdande, 
kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, 
testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) 
vad gäller tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på 
medlemsstaternas territorier under covid-19-pandemin

Referensnummer COM(2022)0055 – C9-0032/2022 – 2022/0030(COD)

Framläggande för parlamentet 3.2.2022

Ansvarigt utskott
       Tillkännagivande i kammaren

LIBE
7.3.2022

Rådgivande utskott
       Tillkännagivande i kammaren

ENVI
7.3.2022

TRAN
7.3.2022

Inget yttrande avges
       Beslut

ENVI
31.3.2022

Föredragande
       Utnämning

Juan Fernando 
López Aguilar
16.3.2022

Behandling i utskott 31.3.2022 28.4.2022

Antagande 28.4.2022
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48
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0

Slutomröstning: närvarande ledamöter Magdalena Adamowicz, Abir Al-Sahlani, Katarina Barley, Pietro 
Bartolo, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, 
Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, 
Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, 
Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cornelia 
Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, 
Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Assita Kanko, Fabienne 
Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, 
Hélène Laporte, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas 
Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Emil 
Radev, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, 
Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, 
Tomas Tobé, Yana Toom, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina 
Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena 
Yoncheva

Slutomröstning: närvarande suppleanter Bartosz Arłukowicz, Olivier Chastel, Daniel Freund, Anne-Sophie 
Pelletier, Morten Petersen, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Petar 
Vitanov, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Ingivande 29.4.2022
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SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
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