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Petdeseta obletnica tibetanske vstaje ter dialog med njegovo svetostjo 
dalajlamo in kitajsko vlado 
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2009 o petdeseti obletnici tibetanske 
vstaje ter dialogu med njegovo svetostjo dalajlamo in kitajsko vlado 

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Kitajski in Tibetu, zlasti resolucij z dne 10. aprila 
2008 o Tibetu1 in 10. julija 2008 o razmerah na Kitajskem po potresu in pred olimpijskimi 
igrami2,

– ob upoštevanju izjave njegove svetosti dalajlame Evropskemu parlamentu dne 4. decembra 
2008,

– ob upoštevanju izjave o Tibetu, ki sta jo podali ameriška administracija in Evropska unija 
na vrhunskem srečanju med Združenimi državami in Evropsko unijo 10. junija 2008,

– ob upoštevanju člena 108(5) svojega Poslovnika,

A. ker marca 2009 mineva 50 let od pobega njegove svetosti dalajlame iz Tibeta in začetka 
njegovega izgnanstva v Indiji,

B. ker osem krogov pogajanj med odposlanci njegove svetosti dalajlame in predstavniki 
kitajske vlade ni bilo uspešnih, nadaljnja pogajanja pa niso predvidena,

C. ker Memorandum o dejanski avtonomiji tibetanskega naroda, ki je bil oblikovan na zahtevo 
kitajske vlade in so ga odposlanci njegove svetosti dalajlame predstavili na osmem krogu 
pogajanj novembra 2008 v Pekingu, spoštuje načela, na katerih temelji kitajska ustava, in 
ozemeljsko celovitost Ljudske republike Kitajske, vendar ga je kitajska vlada zavrnila kot 
poskus "delne" in "prikrite" neodvisnosti;

D. ker njegova svetost dalajlama poziva k nenasilju in je za svoja prizadevanja prejel Nobelovo 
nagrado za mir leta 1989 ter ne zahteva neodvisnosti Tibeta, temveč ponovno vzpostavitev 
pogajanj s kitajskimi oblastmi, da bi bil dosežen celovit politični sporazum o dejanski 
avtonomiji Tibeta znotraj Ljudske republike Kitajske,

E. ker so kitajske oblasti v zadnjih nekaj dneh poostrile varnostne ukrepe v Tibetu ter 
novinarjem in tujcem prepovedale vstop v regijo, preklicale že izdane dovolilnice za tujce in 
začele izvajati nasilno kampanjo proti tibetanskemu narodu,

F. ker je bilo med miroljubnim shodom ob tibetanskem novem letu 25. februarja 2009 
aretiranih veliko menihov iz samostana An Tuo v kitajski provinci Qinghai,

1. poziva kitajsko vlado, naj kot podlago za izčrpno razpravo v smeri pozitivnih in pomembnih 
sprememb v Tibetu uporabi memorandum o dejanski avtonomiji tibetanskega naroda, 
sprejet novembra 2008, pri tem pa naj upošteva načela, ki so določena v ustavi in 

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0119.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0362.



zakonodaji Ljudske republike Kitajske;

2. poziva Svet, naj ugotovi, kaj se je resnično dogajalo med pogajanjih med Ljudsko republiko 
Kitajsko in odposlanci njegove svetosti dalajlame;

3. poziva predsedstvo Sveta, naj ob petdesetletnici izgnanstva njegove svetosti dalajlame v 
Indiji sprejme izjavo, v kateri bo kitajsko vlado pozval, naj vzpostavi konstruktiven dialog, 
da bi bil dosežen celovit politični sporazum, ter naj se pri tem sklicuje na Memorandum o
dejanski avtonomiji tibetanskega naroda;

4. obsoja vse oblike nasilja, bodisi s strani protestnikov ali enot za vzpostavljanje javnega reda 
in miru z nesorazmerno uporabo represivnih ukrepov;

5. poziva kitajsko vlado, naj nemudoma in brezpogojno izpusti vse osebe, ki so bile pridržane 
samo zato, ker so se udeležile mirnih protestov, in posredujejo število vseh ubitih ali 
pogrešanih ter tistih, ki so pridržani, in navede, kakšne so obtožbe proti njim;

6. poziva kitajske oblasti, naj predstavnikom tujih medijev omogočijo vstop v Tibet, med 
drugim tudi na tibetanska območja zunaj Avtonomne regije Tibet, in odpravijo sistem 
posebnih dovolilnic za vstop v to regijo;

7. odločno poziva kitajske oblasti, naj strokovnjakom Združenih narodov za človekove pravice 
in priznanim mednarodnim nevladnim organizacijam omogočijo neoviran vstop v Tibet, da 
bi se seznanili z razmerami v tej regiji;

8. odločno poziva predsedstvo Sveta, naj na program srečanja Sveta za splošne zadeve vključi 
vprašanje Tibeta, da bi razpravljali o tem, kako bi lahko Evropska unija pospešila doseganje 
napredka pri iskanju rešitve za Tibet;

9. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic, predsedniku, vladi in parlamentu Ljudske republike Kitajske ter 
njegovi svetosti dalajlami.


