
 
Certificatul UE COVID-19 trebuie să faciliteze libera
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• Este necesară testarea universală, accesibilă, în timp util și gratuită în întreaga UE

• Certificatele UE COVID-19 nu sunt documente de călătorie

• Statele membre nu ar trebui să impună titularilor de certificate carantină/teste

Certificatul UE COVID-19 va facilita libera circulație pe teritoriul UE ©AdobeStock_Rido
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Parlamentul și-a adoptat joi poziția de negociere cu privire la propunerea de certificat
pentru a reafirma dreptul la liberă circulație în Europa în timpul pandemiei.
 
Eurodeputații  au  fost  de  acord  că  noul  „certificat  UE COVID-19”  — în  locul  „adeverinței
electronice verzi”, conform propunerii Comisiei — ar trebui să fie valabil timp de 12 luni și nu
mai mult.
 
Documentul, care poate fi în format digital sau pe suport de hârtie, va atesta că o persoană a
fost vaccinată împotriva coronavirusului sau, în funcție de caz, că a obținut recent un rezultat
negativ al  testului  sau că a trecut printr-o infecție anterioară cu virusul.  Cu toate acestea,
certificatele UE COVID-19 nu vor servi drept document de călătorie și nici nu vor deveni o
condiție prealabilă pentru exercitarea dreptului la liberă circulație, afirmă eurodeputații.
 
Propunerea legislativă  privind  cetățenii  UE a  fost  aprobată  cu  540 de voturi  pentru,  119
împotrivă și 31 abțineri, în timp ce propunerea privind resortisanții țărilor terțe a fost adoptată cu
540 de voturi pentru, 80 împotrivă și 70 abțineri. Votul a avut loc miercuri, rezultatele fiind
anunțate joi dimineața. Atât Parlamentul, cât și Consiliul sunt acum gata să înceapă negocierile.
Obiectivul este de a se ajunge la un acord înaintea sezonului turistic de vară.
 
Teste gratuite pentru COVID-19 și fără restricții de călătorie suplimentare 
 
 
Titularii unui certificat UE COVID-19 nu ar trebui să facă obiectul unor restricții de călătorie
suplimentare,  cum  ar  fi  carantina,  autoizolarea  sau  testarea,  potrivit  Parlamentului.
Eurodeputații au subliniat de asemenea că, pentru a evita discriminarea împotriva persoanelor
care  nu  au  fost  vaccinate  și  din  motive  economice,  țările  UE ar  trebui  „să  asigure  teste
universale,  accesibile,  în  timp  util  și  gratuite”.
 
Compatibilitatea cu inițiativele naționale
 
Parlamentul dorește să se asigure că certificatul UE funcționează în paralel cu orice inițiativă
instituită de statele membre, care ar trebui să respecte, de asemenea, același cadru juridic
comun.
 
Statele membre trebuie să accepte certificatele de vaccinare eliberate în alte state membre
pentru persoanele ce au primit un vaccin autorizat pentru utilizare în UE de către Agenția
Europeană pentru Medicamente (EMA) (în prezent Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca și
Janssen), susțin eurodeputații. Va fi la latitudinea statelor membre să decidă dacă acceptă, de
asemenea,  certificatele  de  vaccinare  eliberate  în  alte  state  membre  pentru  vaccinurile
enumerate  de  Organizația  Mondială  a  Sănătății  (OMS)  pentru  utilizare  de  urgență.
 
Garanții privind protecția datelor
 
Certificatele vor fi verificate pentru a preveni frauda și falsificarea, precum va vi verificată și
autenticitatea sigiliilor electronice incluse în document. Datele cu caracter personal obținute din
certificate nu pot fi  stocate în statele membre de destinație și nu va exista o bază de date
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https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_23April2021.pdf


centrală la nivelul UE. Lista entităților care vor prelucra și primi date va fi publică, astfel încât
cetățenii  să  își  poată  exercita  drepturile  în  materie  de  protecție  a  datelor  în  temeiul
Regulamentului  general  privind  protecția  datelor.
 
Vaccinuri accesibile, alocate la nivel mondial
 
În cele din urmă, deputații subliniază că vaccinurile împotriva COVID-19 trebuie să fie produse
la scară largă, la prețuri accesibile și alocate la nivel mondial. De asemenea, aceștia își exprimă
îngrijorarea cu privire la problemele grave cauzate de nerespectarea termenelor de producție și
de livrare.
 
Citat
 
În urma votului în plen, Juan Fernando López Aguilar (S&D, Spania), președintele Comisiei
pentru libertăți  civile și  raportor,  a declarat:  „Trebuie să punem în aplicare certificatul  UE
COVID-19 pentru a restabili încrederea cetățenilor în spațiul Schengen, în timp ce continuăm să
luptăm împotriva pandemiei. Statele membre trebuie să își coordoneze răspunsul în condiții de
siguranță și să asigure libera circulație a cetățenilor în UE. Vaccinurile și testele trebuie să fie
accesibile și gratuite pentru toți cetățenii. Statele membre nu ar trebui să introducă restricții
suplimentare odată ce certificatul este în vigoare.”
 
Mai multe informaţii
Texte adoptate vor fi disponibile aici (29.04.2021)
Dezbaterea în plen (28.04.2021)
Amendamentele depuse înaintea votului în plen
Fișă de procedură (cetățeni UE)
Fișă de procedură (resortisanți ai țărilor terțe)
Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD) și Autoritatea Europeană pentru Protecția
Datelor (AEPD): avizul comun privind propunerile referitoare la adeverința electronică verde
(6.4.2021) (EN)
EP Research: adeverința electronică verde (EN)
Adeverința electronică verde – încă un pas decisiv înainte: Statele membre convin asupra
specificațiilor tehnice (Comisia Europeană)
Webinar cu eurodeputații înainte de adoptarea mandatului de negociere (26.04.2021)
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https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=4d46f7ed-9cb5-7687-4c62-83a871f0f561&date=20210428#
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/infos-details.html?id=19961&type=Flash
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
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1883
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1883
http://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20210426-1215-SPECIAL-SEMINAR&rampActive=true
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https://twitter.com/EP_Justice

