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17.6.2022 A9-0138/29

Grozījums Nr. 29
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā
Rob Rooken

Ziņojums A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
ES digitālais Covid sertifikāts - Savienības iedzīvotāji
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2021/953
7. pants –1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(4a) regulas 7. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

1. Katra dalībvalsts pēc pieprasījuma izdod 
3. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētos 
pārslimošanas sertifikātus. Pārslimošanas 
sertifikātu izdod ne agrāk kā 11 dienas pēc 
tam, kad personai pirmoreiz veikts NAAT 
tests, kas uzrādījis pozitīvu rezultātu. 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 12. pantu, lai grozītu 
dienu skaitu, pēc kura jāizdod 
pārslimošanas sertifikāts, pamatojoties uz 
norādījumiem, kas saņemti no Veselības 
drošības komitejas saskaņā ar 3. panta 11. 
punktu, vai uz ECDC izskatītiem 
zinātniskiem pierādījumiem.

“1. Katra dalībvalsts pēc pieprasījuma 
izdod 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētos pārslimošanas sertifikātus. 
Pārslimošanas sertifikātu izdod ne agrāk kā 
11 dienas pēc tam, kad personai pirmoreiz 
veikts NAAT tests, antigēna tests vai 
antivielu tests, ieskaitot seroloģisko testu 
antivielu noteikšanai pret SARS-CoV-2 
vai jebkuru citu zinātniski apstiprinātu 
metodi, kas uzrādījis pozitīvu rezultātu. 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 12. pantu, lai grozītu 
dienu skaitu, pēc kura jāizdod 
pārslimošanas sertifikāts, pamatojoties uz 
norādījumiem, kas saņemti no Veselības 
drošības komitejas saskaņā ar 
3. panta 11. punktu, vai uz ECDC 
izskatītiem zinātniskiem pierādījumiem.”

Or. en

(Regula (ES) Nr. 2021/953, 7. panta 1. punkts.)
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17.6.2022 A9-0138/30

Grozījums Nr. 30
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā
Rob Rooken

Ziņojums A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
ES digitālais Covid sertifikāts - Savienības iedzīvotāji
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2021/953
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 5. panta 2. 
punktā, 6. panta 2. punktā un 7. panta 1. un 
2. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz 24 mēnešu laikposmu 
no 2021. gada 1. jūlija.;

2. Pilnvaras pieņemt 5. panta 2. 
punktā, 6. panta 2. punktā un 7. panta 1. un 
2. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz 21 mēneša laikposmu 
no 2021. gada 1. jūlija.;

Or. en
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17.6.2022 A9-0138/31

Grozījums Nr. 31
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā
Rob Rooken

Ziņojums A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
ES digitālais Covid sertifikāts - Savienības iedzīvotāji
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2021/953
11. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

(5b) šādi aizstāj 11. pantu:
1. Neskarot dalībvalstu kompetenci noteikt 
ierobežojumus sabiedrības veselības 
apsvērumu dēļ, ja dalībvalstis akceptē 
vakcinācijas sertifikātus, testa sertifikātus, 
kuros norādīts negatīvs rezultāts, vai 
pārslimošanas sertifikātus, tās atturas 
noteikt papildu brīvas pārvietošanās 
ierobežojumus, piemēram, ar ceļošanu 
saistītus papildu SARS-CoV-2 infekcijas 
noteikšanas testus vai ar ceļošanu saistītu 
karantīnu vai pašizolāciju, ja vien tie nav 
nepieciešami un samērīgi, lai aizsargātu 
sabiedrības veselību sakarā ar Covid-19 
pandēmiju, ņemot vērā arī pieejamos 
zinātniskos pierādījumus, tostarp 
epidemioloģiskos datus, ko publicējis 
ECDC, pamatojoties uz Ieteikumu (ES) 
2020/1475.

“1. Neskarot dalībvalstu ekskluzīvo 
kompetenci noteikt  brīvas pārvietošanās 
ierobežojumus sabiedrības veselības 
apsvērumu dēļ, ja dalībvalstis akceptē 
vakcinācijas sertifikātus, testa sertifikātus, 
kuros norādīts negatīvs rezultāts, vai 
pārslimošanas sertifikātus, tās atturas 
noteikt papildu ierobežojumus vai prasības 
attiecībā uz brīvas pārvietošanās tiesību 
izmantošanu, ja vien tie nav 
nediskriminējoši, nepieciešami un 
samērīgi, lai aizsargātu sabiedrības 
veselību sakarā ar Covid-19 pandēmiju, 
ņemot vērā arī pieejamos jaunākos 
zinātniskos pierādījumus, tostarp 
epidemioloģiskos datus, ko publicējis 
ECDC, pamatojoties uz Ieteikumu (ES) 
2022/107.

2. Ja dalībvalsts saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem pieprasa, lai 3. panta 1. 
punktā minēto sertifikātu turētāji pēc 
ieceļošanas tās teritorijā ievērotu 
karantīnu vai pašizolāciju vai veiktu testu 
SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai, vai ja 
tā šādu sertifikātu turētājiem nosaka citus 
ierobežojumus, piemēram, tādēļ, ka 
epidemioloģiskā situācija dalībvalstī vai 

Šos brīvas pārvietošanās ierobežojumus 
atceļ, tiklīdz to ļauj epidemioloģiskā 
situācija.
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dalībvalsts reģionā strauji pasliktinās, jo 
īpaši saistībā ar problemātisku vai interesi 
raisošu SARS-CoV-2 variantu, tā par to 
attiecīgi informē Komisiju un pārējās 
dalībvalstis, ja iespējams 48 stundas pirms 
šādu jaunu ierobežojumu ieviešanas. Šajā 
nolūkā dalībvalsts sniedz šādu informāciju:

a) šādu ierobežojumu iemesli; 2. Ja dalībvalsts saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem un šā panta 1. punktā 
izklāstītajiem principiem 3. panta 1. 
punktā minēto sertifikātu turētājiem 
izņēmuma kārtā nosaka papildu 
ierobežojumus vai prasības, jo īpaši 
saistībā ar problemātisku vai interesi 
raisošu SARS-CoV-2 variantu, tā par to 
attiecīgi informē Komisiju un pārējās 
dalībvalstis, ja iespējams 48 stundas pirms 
šādu jaunu ierobežojumu ieviešanas. Šajā 
nolūkā dalībvalsts sniedz šādu informāciju:

b) šādu ierobežojumu darbības jomu, 
norādot, uz kuru sertifikātu turētājiem 
attiecas vai neattiecas šādi ierobežojumi;

a) šādu ierobežojumu iemesli, tostarp visi 
attiecīgie epidemioloģiskie dati un 
zinātniskie pierādījumi, kas pamato šos 
ierobežojumus un kas ir pieejami 
attiecīgajā posmā;

c) šādu ierobežojumu sākumdatumu un 
ilgumu.

b) šādu ierobežojumu darbības jomu, 
norādot, uz kuru sertifikātu turētājiem 
attiecas vai neattiecas šādi ierobežojumi;

3. Dalībvalstis arī informē Komisiju un 
pārējās dalībvalstis par 3. panta 1. punktā 
minēto sertifikātu izdošanu un to 
akceptēšanas nosacījumiem, tostarp par to, 
kādas Covid-19 vakcīnas tās akceptē 
saskaņā ar 5. panta 5. punkta otro daļu.

4. Dalībvalstis sniedz sabiedrībai skaidru, 
visaptverošu un aktuālu informāciju 
attiecībā uz 2. un 3. punktu. Parasti minēto 
informāciju dalībvalstis dara publiski 
pieejamu 24 stundas pirms jaunu 
ierobežojumu stāšanās spēkā, ņemot vērā, 
ka epidemioloģiskās ārkārtas situācijās ir 
vajadzīga zināma elastība. Turklāt 
dalībvalstu sniegto informāciju Komisija 
var arī darīt publiski pieejamu centralizētā 
veidā.

c) šādu ierobežojumu sākumdatumu un 
ilgumu.
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3. Dalībvalstis arī informē Komisiju un 
pārējās dalībvalstis par 3. panta 1. punktā 
minēto sertifikātu izdošanu un to 
akceptēšanas nosacījumiem, tostarp par to, 
kādas Covid-19 vakcīnas tās akceptē 
saskaņā ar 5. panta 5. punkta otro daļu.

4. Dalībvalstis sniedz sabiedrībai skaidru, 
visaptverošu un aktuālu informāciju 
attiecībā uz 1., 2. un 3. punktu. Parasti 
minēto informāciju dalībvalstis dara 
publiski pieejamu 24 stundas pirms jaunu 
ierobežojumu stāšanās spēkā, ņemot vērā, 
ka epidemioloģiskās ārkārtas situācijās ir 
vajadzīga zināma elastība. Turklāt 
dalībvalstu sniegto informāciju Komisija 
var arī darīt publiski pieejamu centralizētā 
veidā.

5. Dalībvalstis nepieprasa uzrādīt ES 
digitālo Covid sertifikātu, lai piekļūtu 
konkrētiem pakalpojumiem un/vai 
sociālās un/vai profesionālās dzīves 
vietām un/vai konkrētām 
infrastruktūrām.”

Or. en

(Regula (ES) 2021/953)
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17.6.2022 A9-0138/32

Grozījums Nr. 32
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā
Rob Rooken

Ziņojums A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
ES digitālais Covid sertifikāts - Savienības iedzīvotāji
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2021/953
11. pants – 5. punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

(6a) Regulas 11. pantam pievieno šādu 
punktu:

4. Dalībvalstis sniedz sabiedrībai skaidru, 
visaptverošu un aktuālu informāciju 
attiecībā uz 2. un 3. punktu. Parasti 
minēto informāciju dalībvalstis dara 
publiski pieejamu 24 stundas pirms jaunu 
ierobežojumu stāšanās spēkā, ņemot vērā, 
ka epidemioloģiskās ārkārtas situācijās ir 
vajadzīga zināma elastība. Turklāt 
dalībvalstu sniegto informāciju Komisija 
var arī darīt publiski pieejamu 
centralizētā veidā.

"5. Dalībvalstis nepieprasa uzrādīt ES 
digitālo Covid sertifikātu, lai piekļūtu 
konkrētiem pakalpojumiem un/vai 
sociālās un/vai profesionālās dzīves 
vietām un/vai konkrētām 
infrastruktūrām.”

Or. en

(Regula (ES) 2021/953)
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17.6.2022 A9-0138/33

Grozījums Nr. 33
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā
Rob Rooken

Ziņojums A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
ES digitālais Covid sertifikāts - Savienības iedzīvotāji
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2021/953
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro no 2021. gada 1. jūlija līdz 
2023. gada 30. jūnijam.;

To piemēro no 2021. gada 1. jūlija līdz 
2023. gada 31. martam.;

Or. en
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17.6.2022 A9-0138/34

Grozījums Nr. 34
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā
Rob Rooken

Ziņojums A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
ES digitālais Covid sertifikāts - Savienības iedzīvotāji
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2021/953
16. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

(8a) regulas 16. pantu aizstāj ar šādu:
1. Līdz 2021. gada 31. oktobrim Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu,  kurā iekļauj pārskatu 
par: a) saskaņā ar šo regulu izdoto 
sertifikātu skaitu; b) saskaņā ar 3. panta 
11. punktu pieprasītiem norādījumiem par 
pieejamajiem zinātniskiem pierādījumiem 
un standartizācijas līmeni attiecībā uz 
pārslimošanas sertifikātu iespējamu 
izdošanu, pamatojoties uz antivielu 
testiem, ieskaitot seroloģisko testēšanu 
antivielu noteikšanai pret SARS-CoV-2, 
ņemot vērā arī šādu testu pieejamību un 
piekļūstamību; un c) informāciju, kas 
saņemta saskaņā ar 11. pantu.

“1. Līdz 2022. gada 31. decembrim 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par šīs regulas 
piemērošanu.

2. Līdz 2022. gada 31. martam Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šīs regulas piemērošanu. 
Ziņojumā jo īpaši iekļauj novērtējumu par 
šīs regulas ietekmi uz brīvas pārvietošanās 
atvieglošanu, tostarp uz ceļošanu un 
tūrismu un dažādu vakcīnu veidu 
akceptēšanu, pamattiesībām un 
nediskrimināciju, kā arī uz personas datu 
aizsardzību Covid-19 pandēmijas laikā.

Ziņojumā jo īpaši iekļauj:

Ziņojumu var papildināt ar tiesību aktu 
priekšlikumiem, jo īpaši nolūkā pagarināt 

a) pārskatu par saskaņā ar 11. pantu 
saņemto informāciju par brīvas 
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šīs regulas piemērošanas laikposmu, ņemot 
vērā epidemioloģiskās situācijas attīstību 
saistībā ar Covid-19 pandēmiju.

pārvietošanās ierobežojumiem, ko 
dalībvalstis ieviesušas nolūkā ierobežot 
SARS-CoV-2 izplatību;
b) pārskatu par norisēm attiecībā uz 
sertifikātu iekšzemes izmantošanas 
ietekmi dalībvalstīs uz pārvietošanās 
brīvību un īstenošanas aktu pieņemšanu 
saskaņā ar 8. panta 2. punktu par trešo 
valstu izdotiem Covid-19 sertifikātiem;
c) visus attiecīgos atjauninājumus 
attiecībā uz novērtējumu, kas iekļauts 
saskaņā ar 2. punktu iesniegtajā 
ziņojumā, un attiecas uz šīs regulas 
ietekmi uz brīvas pārvietošanās 
atvieglošanu, pamattiesībām un 
nediskrimināciju, kā arī uz personas datu 
aizsardzību Covid-19 pandēmijas laikā;
d) novērtējumu par 3. panta 1. punktā 
minēto sertifikātu turpmākas 
izmantošanas šīs regulas vajadzībām 
nepieciešamību un proporcionalitāti, 
ņemot vērā epidemioloģiskās norises un 
jaunākos pieejamos zinātniskos 
pierādījumus.
Sagatavojot ziņojumu, Komisija lūdz 
ECDC un Veselības drošības komitejas 
norādījumus, kurus pievieno ziņojumam.
Ziņojumu var papildināt ar tiesību aktu 
priekšlikumu par šīs regulas piemērošanas 
laikposma saīsināšanu, ņemot vērā 
epidemioloģiskās situācijas attīstību 
saistībā ar Covid-19 pandēmiju.”

Or. en

(Regula (ES) 2021/953)
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17.6.2022 A9-0138/35

Grozījums Nr. 35
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā
Rob Rooken

Ziņojums A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
ES digitālais Covid sertifikāts - Savienības iedzīvotāji
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (ES) 2021/953
Pielikums – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) testēšanas centrs vai komplekss 
(antigēna testam nav jānorāda obligāti);.

i) testēšanas centrs vai komplekss 
(antigēna testam vai antivielu testam, 
ieskaitot seroloģisko testu antivielu 
noteikšanai pret SARS-CoV-2, nav 
jānorāda obligāti);.

Or. en


