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Resolucija Evropskega parlamenta o položaju Ujgurov na Kitajskem (kitajski 
dokumenti)
(2019/2945(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Kitajski, še posebej resolucije z dne 18. 
aprila 2019 o Kitajski, zlasti o položaju verskih in etničnih manjšin1, z dne 12. 
septembra 2018 o stanju odnosov med EU in Kitajsko2 ter z dne 4. oktobra 2018 o 
množičnih samovoljnih pridržanjih Ujgurov in Kazahov v avtonomni ujgurski regiji 
Xinjiang3,

– ob upoštevanju skupne izjave z 21. vrhunskega srečanja EU in Kitajske dne 
9. aprila 2019,

– ob upoštevanju 37. dialoga med EU in Kitajsko o človekovih pravicah, ki je potekal 1. 
in 2. aprila 2019 v Bruslju,

– ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije in Evropske službe za zunanje delovanje z 
dne 12. marca 2019 o strateških obetih v odnosih med EU in Kitajsko 
(JOIN(2019)0005),

– ob upoštevanju 36. člena ustave Ljudske republike Kitajske, ki vsem prebivalcem 
zagotavlja pravico do svobode veroizpovedi, in člena 4, ki brani pravice narodnostnih 
manjšin,

– ob upoštevanju ustnih izjav EU v zvezi s točko 4 na 39. zasedanju Sveta OZN za 
človekove pravice 18. septembra 2018 in izjav v zvezi s točko 4, ki so jih podale 
Združeno kraljestvo, Nemčija, Francija, Finska in Kanada, v katerih so izrazile 
zaskrbljenost zaradi samovoljnih pridržanj Ujgurov v taboriščih za prevzgojo v 
Xinjiangu,

– ob upoštevanju pisma 22 narodov z dne 8. julija 2019, naslovljenega na predsednika 
Sveta OZN za človekove pravice in visokega komisarja OZN za človekove pravice, v 
katerem pozivajo Kitajsko, naj konča svoj obsežen program pridržanja v Xinjiangu,

– ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah z dne 16. 
decembra 1966,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic z dne 10. decembra 1948,

– ob upoštevanju vodilnih načel OZN o podjetništvu in človekovih pravicah iz leta 2011,

– ob upoštevanju sklepnih ugotovitev iz pregleda Odbora OZN za odpravo rasne 

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0422.
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0343.
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0377.
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diskriminacije o Kitajski,

– ob upoštevanju razkritij mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev (ICIJ) z dne 
24. novembra 2019 v okviru preiskave glede nadzora in množičnega pridržanja Ujgurov 
in drugih muslimanskih manjšin v provinci Xinjiang brez obtožbe in sojenja, 
poimenovane kitajski dokumenti, saj temelji na tajnih kitajskih vladnih dokumentih;

– ob upoštevanju napovedi visokega predstavnika z dne 9. decembra 2019 o pripravah na 
morebitno uvedbo horizontalnega sistema sankcij za resne kršitve človekovih pravic; ob 
upoštevanju s tem povezane resolucije Parlamenta z dne 14. marca 2019 o evropskem 
sistemu sankcij za kršitve človekovih pravic4,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker so se razmere na področju človekovih pravic na Kitajskem še poslabšale potem, ko 
je oblast prevzel predsednik Xi Jinping, saj je vlada postala bolj sovražna do mirnega 
nasprotovanja, svobode izražanja in svobode veroizpovedi ter pravne države; ker 
kitajske oblasti pridržujejo in sodno preganjajo na stotine zagovornikov človekovih 
pravic, odvetnikov in novinarjev;

B. ker nedavno objavljeni kitajski dokumenti, ki jih je pridobil Mednarodni konzorcij 
preiskovalnih novinarjev, vključujejo tajni seznam smernic, ki ga je osebno odobrila 
odgovorna oseba za varnost v regiji in ki dejansko služi kot priročnik za delovanje t. i. 
prevzgojnih taborišč za muslimanske Ujgure in druge manjšine; ker so bili objavljeni 
tudi prej še ne razkriti obveščevalni podatki, iz katerih je razvidno, da kitajske politike 
temeljijo na obsežnem sistemu zbiranja in analiziranja podatkov, ki s pomočjo umetne 
inteligence izbira, katere kategorije oseb iz Xinjianga bodo pridržane; ker kitajski 
dokumenti razkrivajo, da lahko sistem zbira ogromne količine osebnih podatkov prek 
ročnega iskanja brez sodnega naloga, kamer za prepoznavanje obrazov in drugih 
načinov identifikacije oseb, ki bi jih lahko pridržali; ker dokumenti obsegajo tudi 
izrecna navodila za aretacijo Ujgurov s tujim državljanstvom in sledenje Ujgurom iz 
Xinjianga, ki živijo v tujini, in sicer v sodelovanju s kitajskimi diplomatskimi 
predstavništvi v tretjih državah;

C. ker iz smernic, poimenovanih zaposlovalne storitve, izhaja, da so zaporniki, ki 
zaključijo poklicno usposabljanje, nameščeni v delovni center; ker so raziskovalci in 
novinarji odkrili obsežen sistem prisilnega dela v regiji, zlasti v sektorjih tekstila in 
proizvodnje potrošniškega blaga;

D. ker zaporniki niso uradno obtoženi kaznivega dejanja, nimajo dostopa do temeljnih 
zakonskih pravic in so proti svoji volji zadržani za nedoločen čas, vse to pa pomeni 
samovoljno pridržanje; ker pridržane osebe po osebnih pričevanjih živijo v slabih 
razmerah in so žrtve fizičnega in psihološkega mučenja, prisilnega dela in politične 
indoktrinacije, uperjene v omajanje verskega prepričanja;

E. ker je kitajska vlada sprejela vrsto novih zakonov, in sicer zakon o državni varnosti z 
dne 1. julija 2015, zakon o boju proti terorizmu, zakon o kibernetski varnosti in zakon o 
upravljanju tujih nevladnih organizacij, ki javni aktivizem in miroljubno kritiziranje 

4 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0215.
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vlade označujejo za ogrožanje državne varnosti, krepijo cenzuro, spremljanje in nadzor 
posameznikov in družbenih skupin ter odvračajo posameznike od zavzemanja za 
človekove pravice; ker predpisi o verskih vprašanjih, ki so začeli veljati februarja 2018, 
omejujejo dejavnosti verskih skupin in jih silijo, da pri svojem delovanju bolj sledijo 
strankarskim politikam; ker novi predpisi ogrožajo osebe, povezane z verskimi 
skupnostmi, ki nimajo pravnega statusa v državi; ker se verske skupnosti na Kitajskem 
soočajo z vse večjim zatiranjem;

F. ker je Kitajska vzpostavila obširno državno arhitekturo za digitalni nadzor, ki sega od 
napovednega policijskega dela do samovoljnega zbiranja biometričnih podatkov na 
državni ravni v okolju brez vsakršne pravice do zasebnosti;

G. ker so se razmere v Xinjiangu, kjer živi 10 milijonov muslimanskih Ujgurov in 
Kazahov, hitro poslabšale, saj je izredno zatiralna politika, uperjena zlasti v Ujgure, 
postala najpomembnejša prednostna naloga kitajskih oblasti;

H. ker je Parlament nagrado Saharova za leto 2019 podelil Ilhamu Tohtiju, uglednemu 
zagovorniku človekovih pravic, profesorju in zagovorniku pravic ujgurske manjšine na 
Kitajskem, ki je bil zaradi aktivizma obsojen na dosmrtno zaporno kazen;

I. ker je bil v Xinjiangu oblikovan program izvensodnega pridržanja, v okviru katerega se 
prisilno politično prevzgaja več sto tisoč oseb, vzpostavljena pa je bila tudi napredna 
mreža invazivnega digitalnega nadzora, vključno s tehnologijo prepoznavanja obrazov 
in zbiranjem podatkov, prav tako so bili v regijo množično napoteni policisti in so bile 
uvedene stroge omejitve glede verskih praks, ujgurskega jezika in običajev;

J. ker so številna verodostojna poročila, ki so jih pripravili akademiki, medijske hiše in 
ugledni viri, razkrila, da kitajska vlada v sistemu taborišč za izvensodno pridržanje v 
avtonomni ujgurski regiji Xinjiang samovoljno pridržuje približno milijon Ujgurov in 
Kazahov, v teh poročilih pa sta podrobno prikazana obseg in notranje delovanje 
taborišč;

K. ker je kitajska vlada, potem ko je večkrat zavrnila obtožbe o samovoljnem pridržanju 
Ujgurov in Kazahov v taboriščih za pridržanje, priznala, da upravlja centre za poklicno 
izobraževanje, pri čemer jih je opredelila kot socialne programe, v katerih se 
posamezniki poklicno usposabljajo; ker je vlada v uradni beli knjigi, objavljeni avgusta 
2019, razglasila, da so centri za poklicno usposabljanje zelo uspešni in da ravno zaradi 
te politike v zadnjih treh letih v regiji ni bilo terorističnih napadov; ker so kitajski 
dokumenti v izrazitem nasprotju z uradno vladno opredelitvijo taborišč kot socialnih 
programov za poklicno usposabljanje in razkrivajo, da je glavni cilj kampanje splošna 
indoktrinacija;

L. ker je kitajska vlada zavrnila številne prošnje delovne skupine OZN za prisilna in 
neprostovoljna izginotja, urada visokega komisarja OZN za človekove pravice ter 
drugih mandatov OZN za posebne postopke, da bi v Xinjiang poslali neodvisne 
preiskovalce in da bi jim še zlasti omogočili dostop do taborišč;

M. ker je regija Xinjiang v osrčju pobude En pas, ena pot, v kateri so zastavljeni ambiciozni 
cilji glede proizvodnje tekstila in oblačil ter izdelkov druge delovno intenzivne 
proizvodnje; ker vlada nudi znatne subvencije za spodbujanje velikih podjetij, da 



RE\1195287SL.docx 5/8 PE643.421v01-00

SL

ustanovijo tovarne v regiji; ker shema pomoči za povezovanje spodbuja tudi družbe iz 
vzhodnih provinc, da ustanovijo podružnice v Xinjiangu; ker se pripadniki manjšin 
pošiljajo v tovarne teh družb na vzhodu države, kar ustvarja tesno povezavo med 
proizvodi, izdelanimi s prisilnim ali neprostovoljnim delom etničnih skupin iz 
Xinjianga, in celotnim domačim kitajskim trgom;

N. ker imajo številna velika evropska podjetja poslovne stike z Xinjiangom v različnih 
sektorjih, kot so proizvodni sektor, živilski sektor in sektor digitalne tehnologije; ker ni 
veliko informacij o tem, kako se uporabljajo proizvodi skupnih tehnoloških podjetij, 
zaradi česar se pojavljajo pomisleki, da bi jih kitajski organi utegnili zlorabljati za 
namene množičnega nadzora;

O. ker lahko evropska podjetja, ki delujejo v regiji, neposredno ali posredno sodelujejo pri 
množičnih kršitvah človekovih pravic v Xinjiangu; ker bi večja skrbnost na področju 
človekovih pravic v dobavnih verigah v zvezi s to regijo prispevala k temu, da bi se 
preprečilo takšno tveganje vpletenosti; ker je Parlament večkrat pozval k obvezni 
skrbnosti na področju človekovih pravic za evropska podjetja; ker je EU že razvila 
zakonodajo o primerni skrbnosti na področju tako imenovanih konfliktnih mineralov, 
nova Komisija pa razmišlja, da bi sprejela podobne zakonodajne ukrepe za odpravo 
krčenja gozdov v naših vrednostnih verigah;

P. ker se je EU v svojem strateškem okviru za človekove pravice in demokracijo zavezala, 
da bo brez izjeme in na vseh področjih svojega zunanjega delovanja spodbujala 
človekove pravice, demokracijo in pravno državo ter da bo človekove pravice postavila 
v središče svojih odnosov z vsemi tretjimi državami, vključno s strateškimi 
partnericami;

Q. ker sta Evropska služba za zunanje delovanje in Komisija v svojem skupnem sporočilu 
o strateških obetih v odnosih med EU in Kitajsko slednjo prvič označili kot sistemskega 
tekmeca, ki spodbuja alternativne modele upravljanja;

R. ker vodilna načela Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah podjetja 
pozivajo, naj preprečijo in ublažijo dejanske in morebitne kršitve človekovih pravic, 
povezane z njihovimi poslovnimi praksami;

1. odločno obsoja kršitve človekovih pravic in izjemno represivno politiko, ki so jo razkrili 
kitajski dokumenti; najodločneje obsoja napotitev Ujgurov in Kazahov v taborišča za 
politično prevzgojo na podlagi analize podatkov, zajetih s sistemom napovednega 
policijskega dela, med drugim zaradi potovanja v tujino ali ocene, da so preveč verni; 
poziva kitajske oblasti, naj izpustijo osebe, ki naj bi bile pridržane zaradi svojega 
prepričanja ali kulturnih praks in identitete;

2. poudarja, da so zaporna kazen ali drug hud odvzem telesne prostosti, preganjanje 
prepoznavnih skupin na podlagi etnične, kulturne ali verske pripadnosti in druga 
nehumana dejanja, ki povzročajo trpljenje, kadar so storjena kot del obširnega napada 
na civilno prebivalstvo, zločini proti človeštvu; poziva kitajsko vlado, naj nemudoma 
zapre ta taborišča in preneha z vsemi zlorabami civilnega prebivalstva v pokrajini 
Xinjiang ter neodvisnim mednarodnim preiskovalcem omogoči neomejen dostop do te 
regije, kot je to zahtevala visoka komisarka OZN za človekove pravice;
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3. ponovno poziva kitajsko vlado, naj nemudoma in brezpogojno izpusti ujgurskega 
akademika Ilhama Tohtija, dobitnika nagrade Saharova leta 2019, in vse druge, ki so 
pridržani izključno zaradi miroljubnega uveljavljanja svobode izražanja, ter v 
pričakovanju njihove izpustitve končajo stalne represivne ukrepe pridržanja, sodnega 
nadlegovanja in ustrahovanja, ki se izvajajo zoper njih, da lahko neovirano opravljajo 
svoje delo; poziva Kitajsko, naj zagotovi, da bodo imeli reden in neomejen dostop do 
svojih družin in odvetnikov po lastni izbiri; poleg tega poziva k izpustitvi Elija Mamuta, 
Hajlajteja Nijazija, Memetjana Abdule, Abduhelila Zununa in Abdukerima Abduvelija, 
kot je EU zahtevala med 36. in 37. krogom dialoga o človekovih pravicah med EU in 
Kitajsko; poziva tudi k takojšnji izpustitvi švedskega državljana in založnika Guija 
Minhaija ter kanadskih državljanov Michaela Spavorja in Michaela Kovriga;

4. poziva kitajsko vlado, naj razkrije imena vseh, ki so v Xinjiangu dejansko izginili, kje 
se nahajajo in njihov trenutni status;

5. poziva kitajsko vlado, naj javno prizna obseg in dejansko naravo pridržanja Ujgurov, 
Kazahov in drugih etničnih manjšin v taboriščih za pridržanje in naj spremeni svojo 
veljavno zakonodajo, ki v zakonu o boju proti terorizmu (2015) in uredbi o odpravljanju 
ekstremizma preveč široko opredeljuje teroristična dejanja, ter naj jasno razlikuje med 
miroljubnim nestrinjanjem in nasilnim ekstremizmom;

6. poudarja odgovornost Kitajske kot svetovne sile in poziva pekinške oblasti, naj v vseh 
okoliščinah zagotovijo spoštovanje mednarodnega prava, demokracije, človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin v skladu z Ustanovno listino OZN in Splošno deklaracijo 
človekovih pravic ter v skladu z drugimi mednarodnimi instrumenti, ki jih je Kitajska 
podpisala ali ratificirala; zato poziva Kitajsko, naj izpolni zavezo, da bo spoštovala 
mednarodno pravo in temeljne norme, ki urejajo mednarodne odnose, v središču katerih 
so Združeni narodi, kot je bilo dogovorjeno na 21. vrhu EU-Kitajska; ponovno poziva 
Kitajsko, naj ratificira Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah in 
zagotovi njegovo polno izvajanje, med drugim tudi z odpravo vseh zlorab in po potrebi 
s prilagajanjem svoje zakonodaje;

7. izraža razočaranje nad dejstvom, da 37. krog dialoga o človekovih pravicah med EU in 
Kitajsko ni prinesel bistvenih rezultatov; poleg tega obžaluje, da kitajska delegacija 
2. aprila ni sodelovala pri nadaljevanju dialoga, ki je omogočil izmenjavo mnenj z 
organizacijami civilne družbe; obžaluje, da so pereča vprašanja glede človekovih pravic 
ponovno igrala obrobno vlogo na vrhu EU-Kitajska 9. aprila; obžaluje tudi, da ni bilo 
medparlamentarne seje med EU in Kitajsko, načrtovane za november;

8. obžaluje, da pristop in orodja, ki jih je doslej uporabila EU, niso privedla do 
oprijemljivega napredka na področju človekovih pravic na Kitajskem, ki so se pod 
vodstvom Xi Jinpinga še poslabšale; poziva novo Komisijo, naj vprašanja človekovih 
pravic vključi v vse svoje politike ter oblikuje in izvaja celostno strategijo EU, da bi 
zagotovila konkretne dosežke na področju človekovih pravic na Kitajskem, zaprla 
taborišča v Xinjiangu, izpustila politične zapornike in odprla prostor civilne družbe kot 
absolutno prednostno nalogo; ponovno poziva, naj se vprašanje človekovih pravic 
ustrezno izpostavi na vseh srečanjih na visoki ravni s kitajskimi uradniki, tako 
zasebnimi kot uradnimi, namesto da razprave o človekovih pravicah potekajo le v 
okviru dialoga o človekovih pravicah med EU in Kitajsko;
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9. poziva Svet, Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj zagotovijo, da 
sodelovanje med EU in Kitajsko temelji na univerzalnosti človekovih pravic, 
mednarodnih zavezah na področju človekovih pravic, ki sta jih sprejeli obe strani, in 
zavezanosti napredku pri doseganju najvišjega standarda varstva človekovih pravic;

10. poziva podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko ter institucije Evropske unije, naj to vprašanje javno izpostavijo na 
svojih dvostranskih srečanjih in v mednarodnih forumih ter javno obsodijo vse 
številčnejše kršitve človekovih pravic na Kitajskem;

11. pozdravlja izjavo predsednika Evropskega sveta na zadnjem vrhu med EU in Kitajsko, 
da so človekove pravice z vidika EU enako pomembne kot gospodarski interesi, ter 
poziva Komisijo, Evropsko službo za zunanje delovanje in Svet, naj dosledno pospešijo 
ukrepe za obravnavo vprašanj s področja človekovih pravic v splošnih dvostranskih 
odnosih s Kitajsko; meni, da Svet, Evropska služba za zunanje delovanje in Komisija, 
če in kadar so izjave v zvezi s človekovimi pravicami na vrhu EU-Kitajska medle, takih 
izjav ne smejo vključiti, temveč morajo o tej temi pripraviti ločeno sporočilo z resno 
oceno položaja ter pojasnilom, zakaj ni bilo mogoče doseči dogovora in uporabiti 
jasnejšega jezika;

12. ponovno poziva EU in države članice, naj na naslednjem zasedanju Sveta OZN za 
človekove pravice prevzamejo vodilno vlogo pri pripravi resolucije o vzpostavitvi 
misije za ugotavljanje dejstev v Xinjiangu in za začetek soglasno podprejo skupno 
izjavo s podobno mislečimi tretjimi državami in proaktivno uporabijo vse diplomatske 
poti, da bi hitro okrepili podporo med članicami Sveta za človekove pravice;

13. vztraja, naj EU, njene države članice in mednarodna skupnost nemudoma ustavijo izvoz 
in prenos tehnologije za blago in storitve, ki jih Kitajska uporablja za širitev in 
izboljšanje svojih sistemov za kibernetski nadzor in napovedovalno profiliranje; je 
globoko zaskrbljen, ker Kitajska sistematično izvaža vrhunske tehnologije za nadzor v 
avtoritarne države po svetu ter zagotavlja redno usposabljanje in tehnično pomoč pri 
uporabi teh tehnologij; v zvezi s tem poziva Svet, naj sprejme skupno stališče o reformi 
uredbe o dvojni rabi na podlagi nujnih vprašanj nacionalne varnosti in človekovih 
pravic; poudarja, da je Parlament nadalje razvil in okrepil predlog Komisije o vključitvi 
strogega nadzora nad izvozom blaga s seznama tehnologije za kibernetski nadzor, in 
blaga, ki ga ni na seznamu;

14. poziva vse akademske in raziskovalne ustanove, ki sodelujejo s Kitajsko, naj v celoti 
spoštujejo svobodo znanosti in raziskav;

15. je globoko zaskrbljen zaradi posledic večplastne ureditve prisilnega in neprostovoljnega 
dela v Xinjiangu in njenih posledic za svetovne dobavne verige.

16. poziva evropska podjetja, ki poslujejo v Xinjiangu ali opravljajo dejavnosti, ki imajo 
neposredne posledice v pokrajini, naj javno obsodijo razmere na terenu; poziva vsa 
podjetja iz EU, ki delujejo v pokrajini Xinjiang, naj začasno prekinejo svoje dejavnosti 
v pokrajini, če obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da s tem sodelujejo pri kršitvah 
človekovih pravic Kitajske v Xinjiangu; jih poziva, naj vzpostavijo zanesljiv sistem 
potrebne skrbnosti na področju človekovih pravic, s katerim bodo uvedli postopke za 
ugotavljanje, preprečevanje, blaženje in prevzemanje odgovornosti za njihov učinek na 
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človekove pravice v svojih dobavnih verigah in operacijah, kot zahtevajo vodilna načela 
OZN o podjetništvu in človekovih pravicah; poleg tega poziva EU, naj razvije obvezno 
zakonodajo o potrebni skrbnosti na področju človekovih pravic za vsa podjetja EU; 
poziva predsednika Evropskega parlamenta, naj razmisli o odvzemu izkaznic za vstop v 
Evropski parlament evropskim podjetjem, ki v naslednjih treh mesecih v zvezi s tem ne 
bodo ukrepali;

17. je globoko zaskrbljen zaradi poročil o nadzoru in grožnjah, vključno z grožnjami s 
smrtjo, državljanom EU, ki so ujgurskega porekla in Ujgurom, ki živijo v EU; poziva 
Komisijo in vse države članice EU, naj nemudoma preučijo ta poročila, zagotovijo 
zaščito pripadnikov xinjianške diaspore in pospešijo prošnje za azil Ujgurov in drugih 
turško govorečih muslimanov ter se po potrebi sklicujejo na nacionalno zakonodajo; v 
zvezi s tem pozdravlja odločitev Nemčije in Švedske, da zaradi tveganj za samovoljno 
pridržanje, mučenje ali druge oblike slabega ravnanja, s katerimi se soočajo v državi, 
začasno ustavita vrnitev vseh Ujgurov, Kazahov ali drugih turško govorečih 
muslimanov na Kitajsko;

18. pozdravlja nedavno napoved visokega predstavnika, da bo začel pripravljati globalni 
režim sankcij EU za človekove pravice, in poziva EU, naj pospeši postopek in hitro 
začne z delom tem področju, kot je Evropski parlament predlagal v svoji resoluciji z dne 
14. marca 2019, in še bolj vključi Evropski parlament;

19. znova poziva Svet, naj sprejme usmerjene sankcije proti Chenu Quanguju, sekretarju 
komunistične partije avtonomne ujgurske regija Xinjiang, in drugim uradnim osebam, 
ki so odgovorne za zatiranje;

20. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsedniku 
Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, 
Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Ljudske 
republike Kitajske.


