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Amendamentul 7
Alexandr Vondra
în numele Grupului ECR

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor sanitare și a clasificării riscurilor, precum 
și consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică

Propunere comună de rezoluție
Punctul 5

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

15. recunoaște importanța ratelor de 
incidență cumulative și a ratelor de teste cu 
rezultat pozitiv pentru a evalua răspândirea 
virusului, dar consideră că ar trebui luate 
în considerare și alte criterii, cum ar fi 
ratele de spitalizare și ratele de ocupare în 
unitățile de terapie intensivă;

15. recunoaște importanța ratelor de 
incidență cumulative sau a ratelor de teste 
cu rezultat pozitiv pentru a evalua 
răspândirea virusului, fiind de părere în 
același timp că ar trebui luate în 
considerare și alte criterii, cum ar fi ratele 
de spitalizare și ratele de ocupare în 
unitățile de terapie intensivă;

Or. en
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Amendamentul 8
Alexandr Vondra
în numele Grupului ECR

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor sanitare și a clasificării riscurilor, precum 
și consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică

Propunere comună de rezoluție
Punctul 48 a (nou)

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

 48a. recomandă ca fiecare propunere 
sau inițiativă nouă prezentată de Comisie 
să fie supusă unui „test de redresare”, 
pentru a evalua dacă cuprinde măsuri 
care ar împiedica redresarea în urma 
pandemiei; recomandă, de asemenea, ca 
măsurile care nu trec acest nou „test de 
redresare” să fie întârziate, amânate sau 
anulate complet;

Or. en


