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Návrh usnesení Evropského parlamentu o zřízení Evropského fondu pro odškodnění 
obětí očkování proti onemocnění COVID-19

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 143 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Evropská agentura pro léčivé přípravky již uvádí přibližně jeden 
milion případů nežádoucích účinků po očkování vakcínami proti onemocnění COVID-
19:

- 435 779 případů u vakcíny Pfizer BioNTech,

- 373 285 případů u vakcíny AstraZeneca,

- 117 243 případů u vakcíny Moderna,

- 27 694 případů u vakcíny Janssen1;

B. vzhledem k tomu, že tyto nežádoucí účinky jsou někdy závažné; vzhledem k tomu, 
že závažné neurologické účinky se údajně projevily u přibližně 75 000 osob 
po očkování vakcínou Pfizer;

C. vzhledem k tomu, že Evropská agentura pro léčivé přípravky uvádí, že vakcíny proti 
onemocnění COVID-19 vedly v Evropské unii k úmrtí přibližně 5 000 osob:

- 4 198 případů u vakcíny Pfizer2,

- 1 053 případů u vakcíny AstraZeneca,

- 392 případů u vakcíny Moderna,

- 138 případů u vakcíny Janssen,

D. vzhledem k tomu, že o kupních smlouvách jednala Evropská komise a že si nepřála, 
aby farmaceutické laboratoře nesly odpovědnost; vzhledem k tomu, že poslanci EP 
neměli ke smlouvám přístup během jednání;

1. žádá Komisi o zřízení fondu pro odškodnění obětí očkování proti onemocnění COVID-
19;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a členským státům.

1 Číselné údaje ke dni 18. září 2021 https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-
development/pharmacovigilance/eudravigilance; https://www.adrreports.eu/cs/index.html
2 Číselné údaje ke dni 29. července 2021 https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-
update/covid-19-vaccine-safety-update-comirnaty-11-august-2021_en.pdf 
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https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccine-safety-update-
vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-11-august-2021_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccine-safety-update-
spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-11-august-2021_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccine-safety-update-
covid-19-vaccine-janssen-8-september-2021_en.pdf
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