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Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID - obywatele państw trzecich ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram 
wydawania obywatelom państw trzecich legalnie zamieszkującym lub legalnie 
przebywającym na terytorium państw członkowskich interoperacyjnych zaświadczeń o 
szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia (zielone zaświadczenie cyfrowe) 
oraz weryfikowania i uznawania takich zaświadczeń w czasie pandemii COVID-19 
(COM(2021)0140 – C9-0100/2021 – 2021/0071(COD)) 
(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2021)0140),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 77 ust. 2 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C9-0100/2021),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisje przedmiotowo 
właściwe na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 21 maja 
2021 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, 
zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 59 i 163 Regulaminu,

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu1;

2. przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

1 Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w 29 kwietnia 2021 r. (Teksty 
przyjęte, P9_TA(2021)0146).



4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.



P9_TC1-COD(2021)0071

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 czerwca 
2021 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/... 
w sprawie ram wydawania obywatelom państw trzecich legalnie przebywającym lub 
zamieszkującym na terytoriach państw członkowskich w czasie pandemii COVID-19 
interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w 
związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID), oraz weryfikowania i 
uznawania takich zaświadczeń

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 
Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2021/954.)



ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

OŚWIADCZENIE KOMISJI

„Komisja przyznaje, że przystępne cenowo i dostępne szczepionki przeciwko COVID-19 

i testy w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 mają zasadnicze znaczenie w walce z pandemią 

COVID-19. Z uwagi na to, że w chwili wejścia w życie rozporządzeń Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 i (UE) 2021/954 cała ludność nie będzie jeszcze 

zaszczepiona, stworzenie powszechnie dostępnych możliwości wykonania testu po 

przystępnych cenach ma istotne znaczenie dla ułatwienia swobodnego przemieszczania się 

i mobilności w Europie.

Aby zwiększyć zdolności przeprowadzania testów w państwach członkowskich, Komisja 

uruchomiła już fundusze z instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych przeznaczone 

na zakup szybkich testów antygenowych i rozpoczęła procedurę zamówienia wspólnego na 

ponad pół miliarda szybkich testów antygenowych. Ze środków instrumentu wsparcia 

w sytuacjach nadzwyczajnych korzysta również Międzynarodowa Federacja Czerwonego 

Krzyża, aby pomóc państwom członkowskim zwiększyć ich zdolności testowania.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć dostępność przystępnych cenowo testów, w szczególności dla 

osób, które codziennie lub często przekraczają granice, by dojechać do pracy lub szkoły, 

odwiedzić bliskich, skorzystać z opieki medycznej lub zaopiekować się najbliższymi, Komisja 

zobowiązuje się uruchomić dodatkowe środki w wysokości 100 mln EUR z instrumentu 

wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na zakup testów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, 

które spełniają warunki do wydania zaświadczenia o wyniku testu zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) 2021/953. W razie potrzeby możliwe będzie uruchomienie dodatkowych środków 

finansowych w wysokości powyżej 100 mln EUR, pod warunkiem zatwierdzenia przez władzę 

budżetową”.


