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внесено съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността

относно делегирания регламент на Комисията от 21 декември 2021 г. за 
изменение на приложението към Регламент (ЕС) 2021/953 на 
Европейския парламент и на Съвета по отношение на периода на 
приемане на сертификатите за ваксинация, издадени във формат Цифров 
COVID сертификат на ЕС, в който се посочва, че е приключена основната 
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Резолюция на Европейския парламент относно делегирания регламент на 
Комисията от 21 декември 2021 г. за изменение на приложението към Регламент 
(ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на периода на 
приемане на сертификатите за ваксинация, издадени във формат Цифров COVID 
сертификат на ЕС, в който се посочва, че е приключена основната ваксинационна 
серия 
(C(2021)9920 – 2021/3056(DEA))

Европейският парламент,

— като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2021)9920),

— като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

— като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета 
от 14 юни 2021 г. относно рамка за издаването, проверката и приемането на 
оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване 
за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) с цел 
улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19, 
и по-специално член 12 от него,

— като взе предвид член 111, параграф 3 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че целта на Регламент (ЕС) 2021/953 е да улесни свободното 
движение по време на пандемията от COVID-19, като същевременно се стреми 
към високо равнище на защита на общественото здраве; като има предвид, че това 
трябва да бъде постигнато, като се вземат предвид принципите на 
пропорционалност и недискриминация; като има предвид, че в Регламента се 
посочва, че цифровият COVID сертификат на ЕС не следва да се използва за 
улесняване или насърчаване на приемането на ограничения на свободното 
движение или ограничения на други основни права в отговор на пандемията от 
COVID-19, с оглед на тяхното отрицателно въздействие върху гражданите и 
предприятията на Съюза;

Б. като има предвид, че цифровият COVID сертификат на ЕС има за цел да 
предоставя информация на държавите членки, за да се улесни свободното 
движение между държавите — членки на ЕС, когато се прилагат ограничения по 
границите;

В. като има предвид, че в нарушение на целта на Регламент (ЕС) 2021/953 цифровият 
COVID сертификат на ЕС понастоящем се използва от много национални, 
регионални и местни органи в държавите членки и от институциите на ЕС за 
ограничаване на основните права, за да бъдат принуждавани гражданите на ЕС да 
се ваксинират; като има предвид, че това е намерението в основата на настоящия 
делегиран акт, който по този начин разширява обхвата на Регламента; като има 
предвид, че такова използване на цифровия COVID сертификат на ЕС нарушава 
споразумението, постигнато от Европейския парламент и Съвета;
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1. възразява срещу делегирания регламент на Комисията;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и да 
я информира, че делегираният регламент не може да влезе в сила;

3. призовава Комисията да не представя нов делегиран акт, освен ако той 
действително допринася за улесняване на свободното движение, тъй като това е 
единствената цел на настоящия регламент; призовава също така Комисията да 
прикани настоятелно правителствата на държавите членки да се придържат към 
обхвата на настоящия регламент или в противен случай да предложи да се 
прекрати прилагането му;

4. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
правителствата и парламентите на държавите членки.


