
RE\1239861PL.docx PE697.932v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Dokument z posiedzenia

B9-0475/2021

23.9.2021

PROJEKT REZOLUCJI
złożony zgodnie z art. 143 Regulaminu

w sprawie ustanowienia Europejskiego Funduszu Odszkodowawczego dla 
Ofiar Szczepień przeciwko COVID-19
– Comirnaty (Pfizer, BioNTech)
– szczepionka przeciwko COVID-19 Janssen
– Spikevax (szczepionka Moderny)
– Vaxzevria (szczepionka AstraZeneki)

Virginie Joron



PE697.932v01-00 2/3 RE\1239861PL.docx

PL

B9-0475/2021

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ustanowienia Europejskiego 
Funduszu Odszkodowawczego dla Ofiar Szczepień przeciwko COVID-19

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 143 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Europejska Agencja Leków zarejestrowała już około miliona 
przypadków działań niepożądanych po podaniu szczepionek przeciwko COVID-19:

- 435 779 w przypadku szczepionki Pfizera BioNTechb,

- 373 285 w przypadku szczepionki AstraZeneki,

- 117 243 w przypadku szczepionki Moderny,

- 27 694 w przypadku szczepionki Janssen1;

B. mając na uwadze, że te działania niepożądane są w niektórych przypadkach poważne; 
mając na uwadze, że około 75 000 osób rzekomo doznało poważnych skutków 
neurologicznych po otrzymaniu szczepionki Pfizera;

C. mając na uwadze, że Europejska Agencja Leków podaje, iż szczepionki przeciwko 
COVID-19 doprowadziły w UE do śmierci około 5000 osób:

- 4198 w przypadku szczepionki Pfizera2,

- 1053 w przypadku szczepionki AstraZeneki,

- 392 w przypadku szczepionki Moderny,

- 138 w przypadku szczepionki Janssen;

D. mając na uwadze, że Komisja Europejska wynegocjowała umowy kupna i nie zażądała, 
by laboratoria farmaceutyczne przyjęły na siebie odpowiedzialność za szczepionki; 
mając na uwadze, że w trakcie negocjacji posłowie do Parlamentu Europejskiego nie 
mieli dostępu do umów;

1. zwraca się do Komisji Europejskiej o ustanowienie funduszu odszkodowawczego dla 
ofiar szczepień przeciwko COVID-19;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji 
oraz państwom członkowskim.

1 Dane na dzień 18 września 2021 r. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-
development/pharmacovigilance/eudravigilance; https://www.adrreports.eu/fr/search_subst.html#

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/pharmacovigilance/eudravigilance
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/pharmacovigilance/eudravigilance
https://www.adrreports.eu/pl/disclaimer.html
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2 Dane na dzień 29 lipca 2021 r. https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-
update/covid-19-vaccine-safety-update-comirnaty-11-august-2021_en.pdf 
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

https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccine-safety-update-comirnaty-11-august-2021_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccine-safety-update-comirnaty-11-august-2021_en.pdf
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-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-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
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

