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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0513/2020, внесена от G. K., с унгарско гражданство, относно 
установяване на отговорността на Световната здравна организация за 
пандемията от COVID-19

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава Парламента да проучи каква е отговорността на 
СЗО за разпространението на COVID-19 извън Китай. Вносителят на петицията твърди, 
че СЗО не се е отнесла отговорно към епидемията в Китай и е направила погрешни 
препоръки към държавите, в които към тогавашния момент болестта все още не е била 
разпространена. Според вносителя на петицията това безотговорно поведение е 
застрашило живота и бъдещето на милиарди хора. Вносителят на петицията пита защо 
СЗО не е препоръчала ограничение за пътуванията до и от Китай при мащабното 
избухване на епидемията там.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 май 2020 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 октомври 2020 г.

Пандемията от COVID-19 е глобална криза, която изисква глобална реакция под 
ръководството на системата на ООН и Световната здравна организация (СЗО), 
координираща ответните действия в областта на здравеопазването. ЕС, който има статут 
на наблюдател в СЗО, подкрепя СЗО в това отношение. Докато броят на случаите на 
COVID-19 остава висок, основният приоритет за всички е да се спасява човешкия живот 
и да се ограничи и смекчи пандемията.

В ръководена от ЕС резолюция относно ответните действия спрямо COVID-19, приета с 
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консенсус на 19 май 2020 г. на Световната здравна асамблея1, всички държави – членки 
на СЗО, се съгласиха в най-ранния подходящ момент да започнат безпристрастна, 
независима и всеобхватна оценка за преглед на поуките, извлечени от международните 
здравни действия спрямо коронавируса, чиято основна цел е укрепване на бъдещата 
готовност на световната здравна сигурност.

По-подробно, резолюцията призовава за преглед на натрупания опит и извлечените 
поуки от координираната от СЗО международна здравна реакция спрямо COVID-19, 
включително i) ефективността на механизмите, с които разполага СЗО; ii) 
функционирането на Международните здравни правила (2005 г.) (МЗП) и състоянието 
на изпълнението на съответните препоръки на предишни комитети по преглед на МЗП; 
iii) приноса на СЗО към усилията на всички страни – членки на ООН; и iv) действията на 
СЗО и тяхната своевременност във връзка с пандемията от COVID-19. Оценката също 
така ще даде препоръки за подобряване на капацитета за глобална превенция на 
пандемии, готовност и ответни действия, включително чрез укрепване, по 
целесъобразност, на програмата на СЗО за извънредни здравни ситуации.

Заключение 

В съответствие с целите на петицията и  като последващи действия във връзка с 
ръководената от ЕС резолюция за СЗО, в най-ранния подходящ момент ще бъде 
започната безпристрастна, независима и всеобхватна оценка на координираните от СЗО 
международни ответни действия в здравеопазването. Комисията ще следи отблизо 
прегледа.

1 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-en.pdf
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