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Vprašanje za ustni odgovor O-000004/2022
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Manon Aubry, Martin Schirdewan, Marc Botenga, Cornelia Ernst, Younous Omarjee, Mick 
Wallace, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis
v imenu skupine The Left

Zadeva: Prikrivanje sporočil med predsednico Komisije in izvršnim direktorjem družbe Pfizer, 
izmenjanih med pogajanji za naročilo približno 1,8 milijarde odmerkov cepiva, s strani 
Komisije

Predsednica Komisije do danes še ni omogočila dostopa do sporočil, ki sta si jih izmenjala z izvršnim 
direktorjem družbe Pfizer med pogajanji, na podlagi katerih je bila sklenjena pogodba o naročilu 1,8 
milijarde odmerkov cepiva proti covidu-19 v znesku 35 milijard EUR. V sklenjeni pogodbi je bilo 
potrjeno zvišanje cene odmerkov za več kot četrtino, in sicer s 15,5 EUR na 19,5 EUR, s čimer so se 
znatno povečale marže laboratorija Pfizer v škodo evropskih interesov.

Komisija trdi, da vsebine teh sporočil ni arhivirala in da ne hrani tako imenovanih takojšnjih sporočil 
pod pretvezo, da so kratkotrajna in ne vsebujejo pomembnih informacij o dejavnostih Komisije. 
Pogajanja o taki pogodbi pa so bistvenega pomena za porabo javnih sredstev in zdravstveno politiko.

Dejstvo, da je Komisija vodila nepregledna pogajanja ter zavrnila arhiviranje in predstavitev takojšnjih 
sporočil, lahko pomeni kršitev temeljne pravice državljanov do dostopa do informacij. Evropska 
varuhinja človekovih pravic je v tej zadevi dejansko ugotovila kršitev prava EU. Komisija je odgovorna 
Evropskemu parlamentu, njena predsednica pa bi morala nastopiti pred Evropskim parlamentom in 
odgovoriti na naslednja vprašanja.

1. Ali predsednica Komisije priznava, da je ravnala nepregledno in s tem kršila temeljno pravico 
državljanov do obveščenosti o delovanju javnih institucij?

2. Kakšna je bila vsebina razprav med predsednico in odgovornimi osebami družbe Pfizer in kako 
pojasnjuje zvišanje cene odmerkov cepiva v korist proizvajalca in v škodo evropskih interesov?

3. Katere zaveze namerava Komisija sprejeti za revizijo pravil o dostopu do dokumentov, ki veljajo 
že več kot 20 let, in svoje politike na tem področju, da bi zagotovila sprejemljivo raven 
preglednosti in odgovornosti evropskih institucij?
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