
PE691.739v01-00

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-001751/2021
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Sabrina Pignedoli (NI), Isabella Adinolfi (NI), Pernando Barrena Arza (The Left), Fabio Massimo 
Castaldo (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Andrea Cozzolino 
(S&D), Laura Ferrara (NI), Mario Furore (NI), Dino Giarrusso (NI), Francisco Guerreiro 
(Verts/ALE), Chiara Gemma (NI), Athanasios Konstantinou (NI), Pierfrancesco Majorino (S&D), 
Emmanuel Maurel (The Left), Javier Nart (Renew), Juozas Olekas (S&D), Piernicola Pedicini 
(Verts/ALE), Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Pina Picierno (S&D), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Daniela 
Rondinelli (NI), Jacek Saryusz-Wolski (ECR), Massimiliano Smeriglio (S&D), Viktor Uspaskich 
(NI), Theodoros Zagorakis (PPE), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Mónica Silvana González 
(S&D), Sylvia Limmer (ID), Tiziana Beghin (NI), Michaela Šojdrová (PPE), Maria da Graça 
Carvalho (PPE), Tudor Ciuhodaru (S&D)

Subiect: Producția vaccinului AstraZeneca și piața neagră a vaccinurilor

La 24 martie 2021 mass-media a semnalat că 29 de milioane de doze de vaccin produse de 
AstraZeneca au fost ascunse în uzina Catalent din Anagni, fapt descoperit în cursul unei inspecții 
efectuate de autoritățile italiene la cererea Comisiei.

La 27 august 2020, Comisia a semnat un contract cu AstraZeneca pentru distribuirea a o sută de 
milioane de doze de vaccin până în martie 2021.

La 23 martie 2021, în cadrul reuniunii Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului European, 
directorul general al Comisiei pentru sănătate și siguranță alimentară, Sandra Gallina, a declarat că 
numai una din cinci unități de producție AstraZeneca produce în prezent vaccinuri și că doze de 
vaccin produse de companiile farmaceutice în baza contractului cu Comisia circulă pe piața neagră.

Având în vedere cele de mai sus, am dori să adresăm Comisiei următoarele întrebări:

1. Ce măsuri intenționează să ia împotriva AstraZeneca, care, pe lângă faptul că nu a reușit să 
furnizeze numărul convenit de doze de vaccin, s-a comportat incorect în cazul dozelor ascunse 
în Italia?

2. A lansat Comisia inspecții pentru a stabili dacă unitățile de producție AstraZeneca funcționează 
efectiv și ce probleme tehnice determină patru dintre cele cinci unități să fie inactive?

3. Ce măsuri intenționează să ia pentru a combate traficul ilicit cu vaccinuri de care au fost privați 
locuitorii UE?

Susținători1

1 Această întrebare este sprijinită de alți deputați decât autorii săi: Rosa D'Amato (Verts/ALE), Ivan Vilibor 
Sinčić (NI)


