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• Трябва да се гарантира универсално, достъпно, навременнно и безплатно тестване в
целия ЕС

• Удостоверението на ЕС за COVID-19 не е документ за пътуване

• Държавите членки не следва да налагат карантини и тестове за притежателите на
удостоверения
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В четвъртък Парламентът прие преговорната си позиция по предложението за
удостоверение, което утвърждава правото на свободно движение в Европа по
време на пандемията.
 
Членовете на ЕП се съгласиха, че новото „удостоверение на ЕС за COVID-19“ – вместо
цифровото зелено удостоверение, както бе предложено от Комисията – следва да бъде
в сила за 12 месеца, но не за по-дълъг период.
 
Документът,  който може да бъде в цифров или хартиен формат,  свидетелства,  че
дадено лице е било ваксинирано срещу коронавирус или, като алтернатива, че то е
показало  отрицателен  резултат  от  скорошен  тест  или  се  е  възстановило  от
инфекцията. Въпреки това удостоверенията на ЕС за COVID-19 няма да служат като
документ за пътуване, нито ще се превърнат в предварително условие за упражняване
на правото на свободно движение, казват евродепутатите.
 
Законодателното предложение, обхващащо гражданите на ЕС, беше прието с 540 гласа
„за“,  119  гласа  „против“  и  31  гласа  „въздържал  се“,  а  предложението  относно
гражданите на трети държави беше прието с 540 гласа „за“, 80 гласа „против“ и 70 гласа
„въздържал се“.  Гласуването се  състоя в  сряда,  като  резултатите бяха  обявени в
четвъртък  сутринта.  Парламентът  и  Съветът  на  ЕС  вече  са  готови  да  започнат
преговори. Целта е да се постигне споразумение преди летния туристически сезон.
 
Без допълнителни ограничения за пътуване и безплатни тестове за COVID-19
 
Според Парламента притежателите на удостоверението на ЕС за COVID-19 не следва
да подлежат на допълнителни ограничения за пътуване, като карантина, самоизолация
или  тестване.  Членовете  на  ЕП  подчертават  също  така,  че  за  да  се  избегне
дискриминация на лицата, които не са ваксинирани, и поради икономически причини,
държавите  от  ЕС  следва  да  „гарантират  универсално,  достъпно,  навременно  и
безплатно  тестване“.
 
Съвместимост с националните инициативи
 
Парламентът иска да гарантира, че удостоверението на ЕС работи успоредно с всяка
инициатива,  създадена  от  държавите  членки,  която  следва  също  така  да  спазва
същата  обща  правна  рамка.
 
Държавите членки трябва да приемат удостоверения за ваксинация, издадени в други
държави членки,  на лица,  инокулирани с ваксина,  разрешена за употреба в ЕС от
Европейската агенция по лекарствата (EMA) (понастоящем Pfizer-BioNTech, Moderna,
AstraZeneca и Janssen), заявяват евродепутатите. Държавите членки ще решават дали
да  приемат  удостоверения  за  ваксинация,  издадени  в  други  държави  членки,  за
ваксини, включени в списъците на Световната здравна организация (СЗО) за спешна
употреба.
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https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_23April2021.pdf
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_23April2021.pdf


Гаранции за защита на данните
 
Удостоверенията  ще  бъдат  проверявани,  за  да  се  предотвратят  измами  и
фалшифициране,  както  и  автентичността  на  електронните  печати  в  документа.
Личните данни, получени от удостоверенията, не могат да се съхраняват в приемащите
държави членки и  няма да има централна база данни,  създадена на  равнище ЕС.
Списъкът на субектите, които ще обработват и получават данни, ще бъде публичен,
така че гражданите да могат да упражняват правата си за защита на данните съгласно
Общия регламент относно защитата на данните.
 
Ваксини на достъпни цени, разпределяни в световен мащаб
 
И накрая, евродепутатите подчертават, че ваксините срещу COVID-19 трябва да се
произвеждат в голям мащаб, да са на приемливи цени и да се разпределят в целия
свят.  Те  изразяват  и  загриженост  относно  сериозните  проблеми,  причинени  от
компаниите,  които  не  спазват  графиците  за  производство  и  доставка.
 
Цитат
 
След  гласуването  в  пленарна  зала  Хуан  Фернандо  Лопес  Агилар  (С&Д,  Испания),
председателя на комисията на ЕП по граждански свободи (LIBE) и докладчик, заяви:
"Трябва да въведем удостоверения на ЕС за COVID-19, за да възстановим доверието на
хората в Шенген, като същевременно продължим да се борим с пандемията. Държавите
членки трябва да координират своите действия по безопасен начин и да гарантират
свободното движение на гражданите в рамките на ЕС. Ваксините и тестовете трябва да
бъдат достъпни и безплатни за всички граждани. Държавите членки не следва да
въвеждат допълнителни ограничения,  след като удостоверението влезе в сила."
 
Допълнителна информация
Приети текстове (29.04.2021)
Пленарен дебат (28.04.2021)
Откъси от дебата в пленарна зала
Процедурно досие (граждани на ЕС)
Процедурно досие (граждани на трети страни)
 Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД) и Европейския надзорен орган по
защита на данните (ЕНОЗД): Съвместно становище относно предложенията за цифров
зелен сертификат (6.4.2021 г.)
Проучване на ЕП
Уебинар с водещи евродепутати преди одобрението на мандата на ЕП (26.04.2021)
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=4d46f7ed-9cb5-7687-4c62-83a871f0f561&date=20210428#
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/eu-covid-19-certificate-extracts-from-the-joint-debate_I204842-V_v
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0068(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0071(COD)&l=en
https://edps.europa.eu/system/files/2021-04/21-03-31_edpb_edps_joint_opinion_digital_green_certificate_en_0.pdf
https://edps.europa.eu/system/files/2021-04/21-03-31_edpb_edps_joint_opinion_digital_green_certificate_en_0.pdf
https://edps.europa.eu/system/files/2021-04/21-03-31_edpb_edps_joint_opinion_digital_green_certificate_en_0.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690531/EPRS_ATA(2021)690531_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20210426-1215-SPECIAL-SEMINAR&rampActive=true


Обратна връзка 
 
 
Polona TEDESKO
Press Officer

(+32) 2 28 40731 (BXL)
(+32) 470 884 282
polona.tedesko@europarl.europa.eu
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