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Tiibeti ülestõusu 50. aastapäev ning dialoog Tema Pühaduse dalai-laama ja 
Hiina valitsuse vahel 
Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2009. aasta resolutsioon Tiibeti ülestõusu 50. aastapäeva 
ning Tema Pühaduse dalai-laama ja Hiina valitsuse dialoogi kohta  

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Hiina ja Tiibeti kohta, eelkõige oma 10. 
aprilli 2008. aasta resolutsiooni Tiibeti kohta1 ja oma 10. juuli 2008. aasta resolutsiooni 
olukorra kohta Hiinas pärast maavärinat ja enne olümpiamänge2;

– võttes arvesse avaldust, mille Tema Pühadus dalai-laama tegi Euroopa Parlamendis 4. 
detsembril 2008;

– võttes arvesse USA valitsuse ja Euroopa Liidu poolt ELi ja USA tippkohtumisel 10. 
juunil 2008. aastal tehtud avaldust Tiibeti kohta;

– võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,
A. arvestades, et 2009. aasta märtsis möödub 50 aastat Tema Pühaduse dalai-laama 

põgenemisest Tiibetist ja tema eksiili algusest Indias;
B. arvestades, et Tema Pühaduse dalai-laama saadikute ja Hiina valitsuse esindajate 

vahelise kaheksa kõnelustevooruga ei ole läbimurret saavutatud ning uusi kõnelusi 
kavas ei ole;

C. arvestades, et Tiibeti rahva tõelise autonoomia memorandumis, mis koostati Hiina 
valitsuse nõudel ja mille Tema Pühaduse dalai-laama saadikud esitasid kaheksandal 
läbirääkimistevoorul 2008. aasta novembris Pekingis, austatakse Hiina põhiseaduse 
aluspõhimõtteid ning Hiina Rahvavabariigi territoriaalset terviklikkust, kuid Hiina 
valitsus lükkas selle tagasi kui "pooliseseisvuse" ja "varjatud iseseisvuse" saavutamise 
katse;

D. arvestades, et Tema Pühadus dalai-laama on kutsunud üles vägivallast loobuma, talle on 
omistatud tema jõupingutuste eest 1989. aastal Nobeli rahupreemia ning ta ei nõua 
Tiibeti iseseisvust, vaid läbirääkimiste jätkamist Hiina ametivõimudega, et saavutada 
ulatuslik poliitiline kokkuleppe tõelise autonoomia kohta Hiina Rahvavabariigi 
koosseisus;

E. arvestades, et viimaste päevade jooksul on Hiina ametivõimud karmistanud 
julgeolekumeetmeid Tiibetis, ajakirjanikel ja välismaalastel on keelatud piirkonda 
külastada ning välismaalastele juba väljastatud load on tühistatud ning rakendatakse nn 
karmi käe kampaaniat Tiibeti rahva vastu;

F. arvestades, et 25. veebruaril 2009 toimunud Tiibeti uue aasta tähistamise rahumeelse 
marsi ajal arreteeriti Hiinas Qinghai provintsis asuva An Tuo kloostri paljud mungad,

1. nõuab tungivalt, et Hiina valitsus tunnistaks 2008. aasta novembris esitatud Tiibeti 
rahva tõelise autonoomia memorandumit kui alust sisuliseks aruteluks, mille eesmärk on 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0119.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0362.



positiivsed ja tegelikud muutused Tiibetis, kusjuures peetakse kinni Hiina 
Rahvavabariigi põhiseaduses ja seadustes sätestatud põhimõtetest;

2. palub nõukogul kindlaks teha, mis Hiina Rahvavabariigi esindajate ja Tema Pühaduse 
dalai-laama saadikute läbirääkimistel õieti juhtus;

3. kutsub nõukogu eesistujat üles võtma Tema Pühadus dalai-laama Indiasse eksiili 
siirdumise 50. aastapäeva puhul vastu deklaratsiooni, milles palutakse Hiina valitsusel 
alustada konstruktiivset dialoogi ulatusliku poliitilise kokkuleppe saavutamiseks, ning 
viitama deklaratsioonis ka Tiibeti rahva tõelise autonoomia memorandumile;

4. mõistab hukka kõik vägivallaaktid, nii meeleavaldajate vägivallatsemise kui ka 
korrakaitsejõudude ebaproportsionaalse jõukasutuse;

5. kutsub Hiina valitsust üles vabastama viivitamata ja tingimusteta kõik isikud, keda 
peetakse kinni üksnes rahumeelsete protestiavalduste tõttu, ning aru andma kõigi nende 
kohta, kes on tapetud või kadunuks jäänud, samuti kõigi kinnipeetute ja neile esitatud 
süüdistuste laadi kohta;

6. palub Hiina ametivõimudel lubada välisriikide meedia esindajaid Tiibetisse, kaasa 
arvatud väljaspool Tiibeti autonoomset piirkonda paiknevatele Tiibeti aladele, ning 
tühistada Tiibeti autonoomsesse piirkonda pääsemiseks nõutavate erilubade süsteem;

7. nõuab tungivalt, et Hiina ametivõimud võimaldaksid ÜRO inimõiguste ekspertidel ja 
tunnustatud rahvusvahelistel valitsusvälistel organisatsioonidel takistamatult Tiibetisse 
pääseda, et nad saaksid sealset olukorda uurida;

8. nõuab tungivalt, et nõukogu eesistuja algataks Tiibeti küsimuse võtmise üldasjade 
nõukogu istungi päevakorda, et arutada, kuidas EL saaks hõlbustada Tiibeti küsimusele 
lahenduse leidmist;

9. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Hiina Rahvavabariigi presidendile, 
valitsusele ja parlamendile ning Tema Pühadusele dalai-laamale.


