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Subiect: Crearea unui card comun de vaccinare în UE în contextul pandemiei de COVID-19

În propunerea sa de recomandare a Consiliului privind consolidarea cooperării în combaterea bolilor 
care pot fi prevenite prin vaccinare (COM(2018)0244), Comisia și-a exprimat intenția de a examina 
fezabilitatea creării unui card comun de vaccinare pentru locuitorii UE până cel târziu în 2021. Acest 
card de vaccinare urmează să țină seama de calendarele naționale de vaccinare, să fie compatibil cu 
sistemele electronice de informații privind imunizările și să fie acreditat în vederea unei utilizări 
transfrontaliere, ceea ce ar reduce suprapunerile.

Adoptarea unui card comun de vaccinare este cu atât mai stringentă cu cât urmează să se efectueze 
vaccinarea în masă împotriva COVID-19. Locuitorii UE care sunt vaccinați împotriva COVID-19 
trebuie să poată demonstra acest lucru autorităților într-un mod simplu și eficace, fără să le fie 
compromise datele cu caracter personal și viața privată. Cardul de vaccinare ar putea facilita 
deplasările în timpul pandemiei, promova oportunitatea vaccinării, sprijini monitorizarea acțiunilor de 
imunizare și, în cele din urmă, ar putea pune capăt restricțiilor introduse în contextul pandemiei prin 
dobândirea unei imunități active. Un card comun de vaccinare pentru COVID-19 ar putea contribui la 
gestionarea pe termen lung a pandemiei și ar putea constitui baza pentru introducerea în viitor a unui 
card european general pentru toate vaccinurile.

Având în vedere acuitatea pandemiei de COVID-19, intenționează Comisia să prezinte în 2021 o 
propunere privind un card comun de vaccinare și cum va garanta această propunere protecția datelor 
cu caracter personal și a vieții private și respectarea drepturilor fundamentale?


