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Temats: Lūgumraksts Nr. 0513/2020, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais G. K., 
par Pasaules Veselības organizācijas (PVO) atbildību par Covid-19 
pandēmiju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Parlamentu izmeklēt PVO atbildību par Covid-19 izplatīšanos 
ārpus Ķīnas. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka PVO nav atbildīgi novērsusi epidēmiju 
Ķīnā un ir sniegusi kļūdainus ieteikumus valstīm, kas tobrīd vēl nebija infekcijas skartas. Pēc 
lūgumraksta iesniedzēja domām, šī bezatbildīgā rīcība apdraudēja miljardiem cilvēku dzīvību 
un nākotni. Viņš jautā, kāpēc PVO nav ieteikusi nekādus ceļošanas ierobežojumus uz Ķīnu un 
no tās laikā, kad Ķīnā notika plašs epidēmijas uzliesmojums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 27. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī

Covid-19 pandēmija ir globāla krīze, kas jārisina globāli Apvienoto Nāciju Organizācijas 
sistēmas vadībā un Pasaules Veselības organizācijai (PVO) koordinējot reakciju uz situāciju 
veselības jomā. ES, kam PVO ir novērotājas statuss, šajā ziņā atbalsta PVO. Kamēr joprojām 
ir augsts Covid-19 gadījumu skaits, galvenā prioritāte ir glābt dzīvības un ierobežot un mazināt 
pandēmiju.

ES vadībā izstrādātajā rezolūcijā par reakciju uz Covid-19, kas vienprātīgi tika pieņemta 
Pasaules Veselības asamblejā 2020. gada 19. maijā1, visas PVO dalībvalstis vienojās pēc 

1 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-en.pdf
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iespējas ātrāk sākt objektīvu, neatkarīgu un visaptverošu novērtējumu par mācībām, kas gūtas 
no starptautiskās reakcijas uz Covid-19 izraisīto veselības krīzi, jo īpaši ar mērķi stiprināt 
globālo sagatavotību veselības drošības jomā nākotnē.

Konkrētāk, rezolūcijā ir izteikts aicinājums pārskatīt pieredzi un mācības, kas gūtas no PVO 
koordinētās starptautiskās reakcijas uz Covid-19 izraisīto veselības krīzi, tostarp: i) PVO rīcībā 
esošo mehānismu efektivitāti, ii) Starptautisko veselības aizsardzības noteikumu (2005) 
(SVAN) darbību un iepriekšējo SVAN pārskatīšanas komiteju attiecīgo ieteikumu īstenošanas 
statusu, iii) PVO ieguldījumu ANO mēroga centienos un iv) ar Covid-19 pandēmiju saistītās 
PVO darbības un to īstenošanas gaitu. Novērtējumā jāsniedz arī ieteikumi, lai uzlabotu spējas 
globālu pandēmiju profilakses, sagatavotības un reaģēšanas jomā, tostarp vajadzības gadījumā 
stiprinot PVO veselības ārkārtas situāciju programmu.

Secinājumi 

Saskaņā ar lūgumraksta mērķiem un ņemot vērā ES vadībā izstrādāto PVO rezolūciju, 
tuvākajā laikā tiks sākts objektīvs, neatkarīgs un visaptverošs novērtējums, kurā tiks analizēta 
PVO koordinētā starptautiskā reakcija uz veselības krīzi. Komisija tam rūpīgi sekos.


