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Ķīna: mazākumtautību tiesības un nāvessoda piemērošana
Eiropas Parlamenta 2009. gada 26. novembra rezolūcija par Ķīnu: mazākumtautību 
tiesības un nāvessoda piemērošana 

Eiropas Parlaments,
– ņemot vērā Parlamenta iepriekšējo 2007. gada 1. februāra1 un 2007. gada 27. septembra2

rezolūciju par vispasaules moratoriju nāvessodam,

– ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2007. gada 18. decembra rezolūciju 
Nr. (A/RES/62/149 un 2008. gada 18. decembra rezolūciju Nr. (A/RES/63/168) "Par 
moratoriju nāvessoda piemērošanai",

– ņemot vērā ES prezidentūras 2009. gada 29. oktobra paziņojumu ES vārdā par nāvessoda 
izpildi diviem tibetiešiem — Lobsang Gyaltsen un Loyak, un 2009. gada 12. novembra 
paziņojumu par nāvessoda izpildi deviņiem uiguru etniskās grupas pārstāvjiem saistībā ar 
š.g. 5.–7. jūlija nemieriem Urumči (Šindžanas Uiguru autonomajā rajonā),

– ņemot vērā Ķīnas Tautas Republikas Konstitūcijas 35, 36 un 37. pantu, kas visiem tās 
pilsoņiem garantē attiecīgi vārda brīvību, reliģijas brīvību un personas brīvību uzskata par 
neaizskaramu,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Ķīnu un it īpaši 2007. gada 13. decembra rezolūciju 
par ES un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksmi un ES un Ķīnas dialogu cilvēktiesību jomā3,

– ņemot vērā ES un Ķīnas kopīgo semināru, kas notika 2009. gada 18.–19. novembrī, un ES 
un Ķīnas Cilvēktiesību dialoga 28 kārtu, kas notika 2009. gada 20. novembrī Pekinā,

– ņemot vērā  ES un Ķīnas cilvēktiesību dialoga 27 kārtu, kas notika 2009. gada 14. maijā
Prāgā,

– ņemot vērā gaidāmo ES un Ķīnas augstākā līmeņa 12 sanāksmi, kas notiks 2009. gada 
30. novembrī Naņdzjinā,

– ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu,

A. tā kā ES pamatā ir uzticība brīvības, demokrātijas un cilvēktiesību un tiesiskuma 
ievērošanas vērtībām un tā šo neatņemamo tiesību ievērošanu uzskata par būtisku 
priekšnosacījumu miera pastāvēšanai sabiedrībā;

B. tā kā ES un Ķīnas jaunās stratēģiskās partnerattiecības, par kurām pašlaik notiek sarunas, ir 
ļoti nozīmīgas ES un Ķīnas turpmākajām attiecībām un tā kā patiesām partnerattiecībām 
jābalstās uz kopējām vērtībām;
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C. tā kā ES 2009. gada 8. maijā aicināja mīkstināt visus nāvessodus, ko Lhasas Starpposma 
tautas tiesas piesprieda vairākiem tibetiešiem saistībā ar nemieriem Lhasā 2008. gada martā;

D. tā kā 2009. gada jūlija pirmajās dienās Šindžanas Uiguru autonomajā rajonā sākās pēdējās 
desmitgadēs nopietnākā etniskā vardarbība pēc tam, kad uiguru demonstranti, protestējot 
pret uzbrukumiem uiguru strādniekiem kādā Dienvidķīnas fabrikā 2009. gada jūnijā, izgāja 
Urumči ielās un uzbruka pie hanu etniskās grupas piederošiem ķīniešiem, vairākus no tiem 
ievainojot; tā kā saskaņā ar oficiāliem datiem 197 cilvēki bojā gāja un vairāk nekā 
1600 cilvēku tika ievainoti;

E. tā kā, lai nodrošinātu tibetiešu un uiguru — divu lielu Ķīnas etnisko mazākumtautību, 
mierīgu līdzāspastāvēšanu ar Ķīnas iedzīvotāju lielāko daļu — hanu etnisko grupu, ir 
svarīgi sākt atklātu, pastāvīgu un uz savstarpēju cieņu balstītu dialogu;

F. tā kā uiguru etniskās grupas iedzīvotāju vidū, kuri lielākoties ir musulmaņi, kuriem ir 
valodas un kultūras saites ar Vidusāziju un kuri veido gandrīz pusi no Šindžanas 
20 miljoniem iedzīvotāju, aug neapmierinātība un sašutums pret Ķīnas varas iestādēm, kuru 
pārstāvji galvenokārt ir hanu etniskās grupas ķīnieši un kuras uiguri apsūdz par to, ka tās 
uzrauga un ierobežo reliģiskās darbības saistībā ar viņu pašu etniskās grupas diskrimināciju 
nodarbinātības jomā un sociālo atstumšanu šajā reģionā; tā kā cilvēktiesību NVO 
aicinājums starptautiskajai sabiedrībai nosūtīt neatkarīgu izmeklēšanas grupu uz nemieru 
norises vietu nav guvis nekādu atsaucību;

G. tā kā Ķīnas Tautas Republika ir paudusi vēlmi izveidot harmoniskas etniskās attiecības 
Šindžanas Uiguru autonomajā rajonā;

H. tā kā par 2008. gada marta nemieros izdarītajiem noziegumiem notiesāto tibetiešu 
spriedumu likumīgums ir apšaubīts organizācijas Human Rights Watch ziņojumā, kurā 
apgalvots, ka daži tiesas procesi notika aizklāti, neizpaužot to datumus, un ka šiem 
tibetiešiem tika liegta piekļuve jēgpilnai aizstāvībai ar iespēju pašiem izvēlēties advokātus;

I. tā kā reliģisko priekšrakstu ievērošana Ķīnā ir pakļauta ierobežojumiem un stingrai valsts 
īstenotai kontrolei;

J. tā kā nāvessodu Ķīnā piemēro par 68 pārkāpumu veidiem, tai skaitā par nevardarbīgiem
pārkāpumiem, piemēram, krāpšanu nodokļu jomā un ar narkotikām saistītiem 
pārkāpumiem,

1. atkārtoti pauž savu seno nostāju pret nāvessodu jebkurā gadījumā un jebkādos apstākļos; 
atgādina ES stingro apņemšanos strādāt pie nāvessoda atcelšanas visā pasaulē un atkārtoti 
uzsver, ka nāvessoda atcelšana veicina cilvēka cieņas pastiprināšanos un cilvēktiesību 
pakāpenisku pilnveidošanos;

2. atzīst Augstākās tautas tiesas 2007. gada janvārī veikto pozitīvo pavērsienu, lai pārskatītu 
nāvessoda piemērošanu, bet pauž nožēlu, ka tā rezultātā nāvessoda izpildes gadījumu skaits 
Ķīnā nav būtiski samazinājies; turpina paust bažas par to, ka Ķīna vēl aizvien ir valsts, kurā 
tiek izpildīts vislielākais nāvessodu skaits pasaulē;

3. tādēļ mudina Ķīnas valdību nekavējoties un bez jebkādiem nosacījumiem pieņemt 
moratoriju nāvessodam, kas būtu svarīgs solis nāvessoda atcelšanas virzienā; stingri nosoda 
nāvessoda izpildi abiem tibetiešiem — Lobsang Gyaltsen un Loyak, saistībā ar 2008. gada 



nemieriem Lhasā un deviņiem uiguru etniskās grupas pārstāvjiem saistībā ar 2009. gada 5.–
7. jūlija nemieriem Urumči; aicina Ķīnas varas iestādes atcelt visus pārējos Lhasas un 
Urumči Starpposma tautas tiesu piespriestos nāvessodus un gadījumos, kad attiecīgās 
personas ir pamatoti atzītas par vainīgām vardarbības aktos, nāvessodu aizstāt ar 
ieslodzījumu; nosoda arī nāvessodu ar izpildes atlikšanu uz diviem gadiem, kurš piespriests 
Tenzin Phuntsok un Kangtsuk saistībā ar minētajām marta protesta akcijām, un mūža 
ieslodzījumu Dawa Sangpo un uzsver bažas par attiecīgo tiesas procesu godīgu norisi;

4. atkārtoti aicina Ķīnu ratificēt Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām
tiesībām; pauž nožēlu par bieži vien diskriminējošo attieksmi pret mazākumtautībām un 
reliģiskajām minoritātēm Ķīnā;

5. uzsver to, ka Ķīnas valdība 2009. gada aprīlī publicēja savu pirmo Valsts rīcības plānu 
cilvēktiesību jomā (2009–2010), kura mērķis ir it īpaši uzlabot pilsoņu tiesību aizsardzību 
visā tiesībaizsardzības un tiesu darbības procesā, novērst patvaļīgu aizturēšanu, aizliegt 
atzīšanās panākšanu ar spīdzināšanas palīdzību un nodrošināt godīgu un atklātu tiesas 
procesu; aicina Ķīnas varas iestādes publiskot izpildīto nāvessodu skaitu;

6. aicina Ķīnas varas iestādes darīt visu iespējamo, lai izveidotu patiesu hanu un uiguru 
dialogu, pieņemt visaptverošāku ekonomikas politiku Šindžanā, kuras mērķis būtu 
pastiprināt vietējā līmeņa atbildību, un aizsargāt uiguru kultūras identitāti;

7. uzsver, ka situācija Ķīnas cilvēktiesību jomā vēl aizvien rada nopietnas bažas; uzstāj, ka ir 
nepieciešama stingra saikne starp visām ES-Ķīnas cilvēktiesību dialoga kārtām, lai 
nodrošinātu no iepriekšējām kārtām izrietošo ieteikumu īstenošanu, par kuriem abas puses 
savstarpēji vienojušās, kā arī to ieteikumu īstenošanu, kas pieņemti ES un Ķīnas juridiskajos 
semināros par cilvēktiesībām, kuri parasti notika pirms šī dialoga kārtām un kuros piedalījās 
akadēmiskās un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji; aicina Padomi un Komisiju jautājumu par 
nāvessoda atcelšanu un etnisko mazākumtautību un reliģisko tiesību ievērošanu iekļaut 
2009. gada 30. novembrī paredzētās ES un Ķīnas augstākā līmeņa 12 sanāksmes darba 
kārtībā un turpināt sarunas par to, lai jaunajā partnerības un sadarbības nolīgumā tiktu 
iekļauts pants par cilvēktiesību ievērošanu Ķīnā;

8. aicina Ķīnas varas iestādes nekavējoties izbeigt t.s. Strike Hard kampaņu, ar kuru tiek 
apspiestas visu Šindžanas Uiguru autonomā rajona iedzīvotāju tiesības, vienlaikus ignorējot 
nemieru cēloņus;

9. aicina atsākt sirsnīgu un uz rezultātiem orientētu dialogu starp Ķīnas valdību un Dalai 
Lamas pārstāvjiem, kurš pamatotos uz „Memorandu par tibetiešu patiesu autonomiju” un 
kura mērķis būtu panākt būtiskas pozitīvas pārmaiņas Tibetā, nodrošinot atbilstību Ķīnas 
Tautas Republikas Konstitūcijā un likumos izklāstītajiem principiem;

10. atkārtoti apliecina solidaritāti ar visiem, kas cieta Urumči (Šindžanas Uiguru autonomajā 
rajons) 2009. gada jūlija notikumos; lai gan atzīst valsts institūciju pienākumu uzturēt 
sabiedrisko kārtību, pauž bažas par ziņojumiem par situācijai neatbilstīgu spēka lietošanu 
pret uiguriem un viņu plaša mēroga aizturēšanu;

11. aicina Ķīnas varas iestādes nodrošināt to, ka saistībā ar minētajiem notikumiem aizturētajām 
personām tiek garantēta humāna izturēšanās, kamēr tās atrodas ieslodzījumā, un godīgs 
tiesas process saskaņā ar starptautiskām tiesībām, tostarp iespēja izvēlēties advokātu, 
nevainīguma prezumpcija un par vainīgām atzītajām personām — samērīgs tiesas 



spriedums;

12. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām, 
Eiropas Padomei, ANO Cilvēktiesību padomei un Ķīnas Tautas Republikas valdībai.


