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Subiect: Petiția nr. 0513/2020, adresată de G.K., de cetățenie maghiară, cu privire la 
stabilirea responsabilității Organizației Mondiale a Sănătății privind 
pandemia de COVID-19

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită Parlamentului să investigheze responsabilitatea OMS privind proliferarea 
COVID-19 în afara Chinei. Petiționarul susține că OMS nu a tratat epidemia din China în 
mod responsabil și a făcut recomandări eronate pentru țările în care încă nu erau cazuri de 
infectare la vremea respectivă. Potrivit petiționarului, această atitudine iresponsabilă a pus în 
pericol viețile și viitorul a miliarde de oameni. El se întreabă de ce OMS nu a recomandat 
nicio restricție privind călătoriile în și din China atunci când s-a declanșat epidemia la scară 
largă în China.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 mai 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

Pandemia de COVID-19 este o criză mondială, care necesită un răspuns global sub conducerea 
sistemului Organizației Națiunilor Unite și al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care 
coordonează răspunsul în materie de sănătate. UE, care are statut de observator în cadrul OMS, 
sprijină OMS în această privință. Atât timp cât numărul de cazuri de infectări cu COVID-19 
rămâne ridicat, principala prioritate pentru toți este salvarea de vieți omenești și limitarea și 
reducerea pandemiei.

Într-o rezoluție inițiată de UE privind răspunsul la epidemia de COVID-19, adoptată prin 
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consens la 19 mai 2020 în cadrul Adunării Mondiale a Sănătății1, toate statele membre ale OMS 
au convenit să inițieze, cât mai curând posibil, o evaluare imparțială, independentă și 
cuprinzătoare pentru a analiza lecțiile învățate în urma răspunsului internațional în materie de 
sănătate la coronavirus, în special cu obiectivul de a consolida pregătirea viitoare în materie de 
securitate sanitară.

În detaliu, rezoluția invită la o examinare a experienței dobândite și a lecțiilor învățate în urma 
răspunsului coordonat de OMS în domeniul sănătății la nivel internațional la pandemia de 
COVID-19, inclusiv: (i) eficacitatea mecanismelor de care dispune OMS; (ii) funcționarea 
Regulamentului sanitar internațional (2005) (RSI) și stadiul punerii în aplicare a recomandărilor 
relevante ale comitetelor anterioare de revizuire a RSI; (iii) contribuția OMS la eforturile 
depuse de Organizația Națiunilor Unite și (iv) acțiunile OMS și calendarele sale referitoare la 
pandemia de COVID-19. În evaluare se formulează, de asemenea, recomandări pentru a 
îmbunătăți capacitatea de prevenire, pregătire și răspuns în cazul unei pandemii mondiale, 
inclusiv prin consolidarea, după caz, a Programului pentru urgențe în materie de sănătate al 
OMS.

Concluzie 

În conformitate cu obiectivele petiției și în urma unei rezoluții a OMS inițiate de UE, va fi 
inițiată cât mai curând posibil o evaluare imparțială, independentă și cuprinzătoare a 
răspunsului coordonat de OMS în domeniul sănătății la nivel internațional. Comisia va urmări 
îndeaproape această evaluare.

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