
 
EP patvirtino poziciją dėl COVID-19 pažymėjimų,
skirtų palengvinti judėjimą ES
 

Ketvirtadienį Europos Parlamentas (EP) priėmė savo poziciją dėl ES kelionių
pažymėjimo, kuriuo siekiama užtvirtinti teisę pandemijos metu laisvai keliauti Europoje.
 
Europarlamentarai siūlo šį pažymėjimą vadinti nebe „skaitmeniniu žaliuoju pažymėjimu“, o „ES
COVID-19 pažymėjimu“. Toks skaitmeninis arba popierinis dokumentas įrodytų, kad asmuo
persirgo COVID-19, pasiskiepijo arba turi  neigiamą testo rezultatą.  EP siūlymu skiepijimo
pažymėjimas galiotų metus, persirgimo sertifikatas – 90 dienų nuo teigiamo testo, o testo
rezultatas – 72 val. (greitojo testo – 24 val.). Vis dėlto EP pažymi, kad šis pažymėjimas negali
pakeisti kelionės dokumentų ir neturi tapti būtina sąlyga laisvam judėjimui Europoje.
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Pasak  europarlamentarų,  ES  COVID-19  pažymėjimo  savininkams  neturėtų  būti  taikomi
papildomi kelionių apribojimai, pavyzdžiui, karantinas, saviizoliacija ar privalomas testavimas.
Jie taip pat pabrėžia, kad ES šalys turėtų „užtikrinti visuotinį, prieinamą, savalaikį ir nemokamą
testavimą“, kad būtų išvengta neskiepytų asmenų diskriminacijos.
 
EP nariai  mano,  kad šis  pažymėjimas turėtų  veikti  kartu  su  kitomis  panašiomis  ES šalių
iniciatyvomis. Jų įsitikinimu, visos ES valstybės turi pripažinti skiepijimą vakcinomis, kurioms
suteiktas  ES  rinkodaros  leidimas,  nesvarbu,  kurioje  ES  šalyje  išduotas  tai  liudijantis
pažymėjimas.  Savo ruožtu  valstybės galėtų  nuspręsti,  ar  jos  pripažins  skiepijimą kitomis
vakcinomis,  nurodytomis  Pasaulio  sveikatos  organizacijos.
 
Siekiant išvengti klastojimo, pažymėjimai ir juose esantys skaitmeniniai parašai būtų tikrinami.
Šalys, kuriose lankomasi, pažymėjimuose esančios informacijos saugoti negalėtų, o centrinė ES
lygmens duomenų bazė nebūtų sukurta. Subjektai, kurie gaus ir tvarkys šiuos duomenis, būtų
paviešinti, kad piliečiai galėtų pasinaudoti savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos
reglamentą.
 
Europarlamentarai pabrėžia, kad COVID-19 vakcinos turėtų būti gaminamos dideliu mastu,
teikiamos už prieinamą kainą ir paskirstomos visame pasaulyje. Jie taip pat reiškia susirūpinimą
dėl problemų, kurias sukelia gamybos ir pristatymo tvarkaraščių nesilaikančios įmonės.
 
EP pranešėjas Juan Fernando López Aguilar (Socialistai ir demokratai, Ispanija) pabrėžė: „ES
COVID-19  pažymėjimas  leis  atkurti  žmonių  pasitikėjimą  Šengeno  erdve  ir  tęsti  kovą  su
pandemija. Valstybės turi koordinuoti veiksmus ir užtikrinti laisvą judėjimą ES. Vakcinos bei
testavimas turi  būti  prieinami ir  nemokami visiems piliečiams. Pažymėjimui įsigaliojus, ES
valstybės neturėtų įvesti  papildomų apribojimų.“
 
Rezoliucija dėl sveikatos pažymėjimų ES piliečiams buvo patvirtinta 540 EP narių balsavus už,
119 prieš ir 31 susilaikius, o rezoliucija dėl tokio pažymėjimo trečiųjų šalių piliečiams priimta 540
EP narių balsavus už, 80 prieš ir 70 susilaikius. Parlamentas ir ES Taryba netrukus pradės
derybas, siekiant susitarimo iki vasaros pradžios.
 
Daugiau
EP Tyrimų biuro pažyma apie skaitmeninį žaliąjį pažymėjimą
Europos Komisija: susitarimas dėl skaitmeninio žaliojo pažymėjimo techninių specifikacijų
(2021-04-22)
Seminaras su EP nariais prieš balsavimą dėl skaitmeninio žaliojo pažymėjimo (2021-04-26)
Europos duomenų apsaugos valdybos (EDAV) ir Europos duomenų apsaugos priežiūros
pareigūno pozicija dėl skaitmeninio žaliojo pažymėjimo (2021-04-06)
Teisėkūros eiga dėl pažymėjimo ES piliečiams
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Diskusijų vaizdo įrašo ištraukos
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https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_23April2021.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/lt/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690531/EPRS_ATA(2021)690531_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_21_1883
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_21_1883
http://www.europarl.europa.eu/streaming/lt.html?event=20210426-1215-SPECIAL-SEMINAR&rampActive=true&language=lt
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://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0068(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/lt/libe/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-covid-19-certificate-extracts-from-the-joint-debate_I204842-V_v
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