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Цифров COVID сертификат на ЕС – граждани на трети държави ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 9 юни 2021 г. относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими 
удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване на граждани на 
трети държави, които престояват законно или пребивават законно на територията 
на държавите членки, по време на пандемията от COVID-19 (Цифрово зелено 
удостоверение) (COM(2021)0140 – C9-0100/2021 – 2021/0071(COD))
(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 
(COM(2021)0140),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква в) от Договора 
за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението в Парламента (C9-0100/2021),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия 
съгласно член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 
21 май 2021 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на 
позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид членове 59 и 163 от своя Правилник за дейността,

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене1;

2. приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата 
резолюция;

1 Тази позиция заменя измененията, приети на 29 април 2021 г. (Приети текстове, 
P9_TA(2021)0146).



3. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в 
това предложение;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.



P9_TC1-COD(2021)0071

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 9 юни 2021 г. с 
оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на 
Съвета 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) за граждани на 
трети държави, които са в законен престой или пребивават законно на 
територията на държавите членки, по време на пандемията от COVID-19

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията 
на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 
2021/954.)



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

„Комисията е съгласна, че широко достъпните ваксини срещу COVID-19 и тестове за 

SARS-CoV-2 на приемливи цени са от решаващо значение за борбата с пандемията от 

COVID-19. Като се има предвид, че към момента на влизане в сила на регламенти (ЕС) 

2021/953 и (ЕС) 2021/954 на Европейския парламент и на Съвета няма да е ваксинирано 

цялото население, лесният и широк достъп до тестове на приемливи цени е важен фактор 

за улесняването на свободното движение и мобилността в Европа.

В подкрепа на капацитета за тестване на държавите членки Комисията вече мобилизира 

средства по линия на Инструмента за спешна подкрепа за закупуването на бързи 

антигенни тестове и обяви съвместна обществена поръчка за над половин милиард бързи 

антигенни тестове. Международната федерация на Червения кръст също съдейства на 

държавите членки да увеличат капацитета си за тестване, използвайки финансиране от 

Инструмента за спешна подкрепа.

За да окаже допълнителна подкрепа за осигуряването на тестове на достъпни цени, по-

конкретно за лицата, които ежедневно или често преминават границите, за да отидат на 

работа или на училище, да посетят близки роднини, да получат медицински грижи или 

да полагат грижи за близки, Комисията се ангажира да мобилизира допълнителни 

средства в размер на 100 милиона евро по линия на Инструмента за спешна подкрепа за 

закупуването на тестове за SARS-CoV-2, които отговарят на изискванията за издаване на 

сертификат за направен тест съгласно Регламент (ЕС) 2021/953. Ако е необходимо, могат 

да бъдат мобилизирани допълнителни средства в размер над 100 милиона евро, при 

условие че бюджетният орган даде своето одобрение.“


