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• Toate țările Uniunii vor accepta certificatele care dovedesc că deținătorul a fost vaccinat, s-a
vindecat în urma infectării sau a obținut recent un rezultat negativ la testul COVID-19

• Certificatul va favoriza libertatea de circulație și va contribui la eliminarea treptată și
coordonată a restricțiilor

• Sistemul se va aplica de la 1 iulie 2021 pe un termen de 12 luni

• Se încurajează testarea ușor accesibilă, la un preț abordabil: 100 de milioane EUR în fonduri
europene pentru a cumpăra kituri de testare
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Eurodeputații au aprobat azi definitiv certificatul digital al UE privind COVID, pentru a
facilita călătoriile în interiorul UE și pentru a contribui la redresarea economică.
 
Plenul PE a aprobat prin vot noile reglementări referitoare la certificatul COVID cu 546 voturi
pentru, 93 împotrivă și 51 abțineri (cetățenii Uniunii) și cu 553 voturi pentru, 91 împotrivă și 46
abțineri (resortisanți ai țărilor terțe).
 
Certificatul va fi emis gratuit de autoritățile naționale și va fi disponibil în format digital sau pe
suport  de hârtie.  El  va include și  un cod QR. Documentul  va dovedi  că deținătorul  a fost
vaccinat, s-a vindecat în urma infectării sau a obținut recent un rezultat negativ la testul COVID-
19. În practică, va fi vorba de trei certificate distincte. Se introduce un cadru comun la nivelul
Uniunii  pentru a asigura interoperabilitatea certificatelor  și  capacitatea de a le  verifica în
întreaga Uniune Europeană.  Astfel  se vor  preveni  frauda și  falsificarea.
 
Sistemul se va aplica de la 1 iulie 2021 pe un termen de 12 luni. Deținerea certificatului nu va fi
o  condiție  prealabilă  pentru  a  putea beneficia  de libertatea de circulație.  În  același  timp,
certificatul  nu  va  fi  considerat  un  document  de călătorie.
 
Restricții de călătorie suplimentare - doar dacă sunt justificate
 
În cadrul negocierilor dintre instituții, eurodeputații au obținut un acord pentru ca țările Uniunii să
nu  poată  impune  restricții  de  călătorie  suplimentare  posesorilor  de  certificate,  cum ar  fi
carantina,  autoizolarea  sau  testarea,  „cu  excepția  cazului  în  care  [ele]  sunt  necesare  și
proporționale pentru protecția sănătății publice”. Va trebui să se țină seama de dovezi științifice,
inclusiv de datele epidemiologice publicate de Centrul European de Prevenire și Control al
Bolilor (ECDC). Măsurile trebuie notificate celorlalte state membre și Comisiei Europene cu 48
de ore înainte, dacă este posibil. Publicul trebuie să fie informat cu 24 de ore înainte.
 
O testare ușor accesibilă, la un preț abordabil
 
Țările Uniunii  sunt încurajate să asigure posibilități  de testare ușor accesibile și  la prețuri
abordabile. La cererea Parlamentului, Comisia a promis să mobilizeze 100 de milioane EUR în
cadrul Instrumentului pentru sprijin de urgență. Suma este destinată statelor membre, astfel
încât să poată cumpăra teste pentru a emite certificate digitale ale UE privind COVID.
 
Vaccinurile
 
Toate țările Uniunii trebuie să accepte certificate de vaccinare emise în alte state membre
pentru  vaccinurile  autorizate  de  Agenția  Europeană pentru  Medicamente  (AEM).  Statele
membre decid, în schimb, dacă acceptă și certificatele emise pentru vaccinurile autorizate
potrivit procedurilor naționale de autorizare sau pentru cele înscrise pentru utilizare în caz de
urgență pe lista Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).
 
Garanții privind protecția datelor
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Tote datele cu caracter personal trebuie prelucrate în conformitate cu Regulamentul general
privind protecția datelor. Certificatele vor fi verificate offline și nu se vor păstra date cu caracter
personal.
 
Citat
 
Președintele Comisiei pentru libertăți civile, Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES), raportor, a
menționat următoarele: „Astăzi, Parlamentul a confirmat ritmul de restabilire a liberei circulații și
a unui spațiu Schengen pe deplin funcțional, în timp ce continuăm să luptăm împotriva acestei
pandemii. Certificatul digital al UE privind COVID va funcționa începând cu 1 iulie și va asigura
călătorii sigure și coordonate în această vară. Statele UE sunt încurajate să se abțină de la
impunerea de restricții suplimentare, cu excepția cazului în care acest lucru este strict necesar
și proporțional, și este un semnal pozitiv că unele țări eliberează deja certificatul.”
 
Următorii pași
 
Textul trebuie acum să fie adoptat oficial de Consiliu și publicat în Jurnalul Oficial. El urmează
să intre în vigoare imediat și să se aplice începând cu 1 iulie 2021.
 

Date de contact 
 
 

Mai multe informaţii
Texte adoptate vor fi disponibile aici (9.6.2021)
Înregistrarea video a dezbaterii (9.6.2021)
Comunicat de presă privind votul în comisie (26.5.2020) (EN)
Fișă de procedură (cetățenii Uniunii)
Fișă de procedură (resortisanți ai țărilor terțe)
EP Research: certificatul digital al UE privind COVID (EN)
Conferință de presă susținută de Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (08.6.2021)
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=ro%23
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=ro%23
https://www.europarl.europa.eu/meps/ro/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=a8e351b5-6cc2-cdaa-43f1-ee064a476e26&date=20210608#
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210523IPR04606/civil-liberties-committee-endorses-eu-digital-covid-certificate
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
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)690634
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-on-the-eu-digital-covid-certificate-by-juan-fernando-lopez-aguilar-rapporteur-and-c_20210608-1230-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-digital-covid-certificate_18602_pk
https://twitter.com/EP_Justice
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