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Iċ-Ċina: drittijiet tal-minoranzi u l-applikazzjoni tal-piena tal-mewt  
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Novembru 2009 dwar iċ-Ċina: drittijiet 
tal-minoranzi u l-applikazzjoni tal-piena tal-mewt 

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu preċedenti tal-1 ta’ Frar 20071 u tas-27 ta’ 
Settembru 20072 dwar moratorju universali dwar il-piena tal-mewt,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tal-Assemblea Ġenerali tat-18 ta' Diċembru 2007 
(A/RES/62/149 u 63/168 intitolata "Moratorju dwar l-użu tal-piena kapitali", ,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tal-Presidenza f' isem l-Unjoni Ewropea tad-29 ta’ 
Ottubru 2009 dwar l-eżekuzzjoni ta’ żewġ Tibetani, is-Sur Lobsang Gyaltsen u s-
Sur Loyak, u tat-12 ta’ Novembru 2009 dwar l-eżekuzzjoni ta’ disa’ persuni ta’ etniċità 
Uighur wara l-irvellijiet tal-5 sas-7 ta’ Lulju fir-Reġjun Awtonomu ta’ Xinjiang Uighur 
(XUAR),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 35, 36 u 37 tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika Popolari taċ-
Ċina li jipprevedu, rispettivament, li ċ-ċittadini kollha għandhom igawdu mil-libertà tal-
kelma u mil-libertà tat-twemmin reliġjuż, u li jqisu l-libertà tal-persuna bħala 
‘invjolabbli’;

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu preċedenti dwar iċ-Ċina u, b’mod partikulari, 
i—riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta’ Diċembru 2007 dwar il-Laqgħa Għolja bejn l-UE u ċ-
Ċina u d-Djalogu bejn l-UE u ċ-Ċina dwar id-drittijiet tal-bniedem3,

– wara li kkunsidra s-seminar bejn l-UE u ċ-Ċina tat-18 u d-19 ta’ Novembru 2009 u t-28 -
round tad-Djalogu bejn l-UE u ċ-Ċina dwar id-drittijiet tal-bniedem li sar fl-20 ta’ 
Novembru 2009 f'Bejing,

– wara li kkunsidra r- round tad-djalogu bejn l-UE u ċ-Ċina dwar id-Drittijiet tal-Bniedem li 
sar fi Praga fl-14 ta’ Mejju 2009,

– wara li kkunsidra it-12-il l-Laqgħa Għolja bejn UE u ċ-Ċina li li għandha ssir fit-30 ta' 
Novembru 2009 f'Nanjing,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 122(5) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

A. billi l-Unjoni hija bbażata fuq ir-rispett għall-valuri tal-libertà, demokrazija u l-ħarsien 
tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt, u hija tqis ir-rispett ta’ dawn id-drittijiet 
inaljenabbli bħala kundizzjoni essenzjali għal ħajja soċjali fil-paċi,

B. billi s-Sħubija Strateġika l-ġdida bejn l-UE u ċ-Ċina, li bħalissa qed tiġi nnegozjata, hija 
importanti ħafna għar-relazzjonijiet bejn l-Unjoni u ċ-Ċina fil-ġejjieni, u billi sħubija ta’ 
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vera trid tkun ibbażata fuq valuri komuni,

C. billi, fit-8 ta 'Mejju 2009, l-Unjoni sejħet għall-kommutazzjoni tas-sentenzi tal-mewt 
mogħtija lil diversi Tibetani mit-Tribunal Intermedju tal-Poplu ta’ Lhasa wara l-irvellijiet 
ta' Lhasa f’Marzu 2008,

D. billi waqt l-ewwel jiem ta’ Lulju 2009 faqqgħet l-agħar vjolenza etnika f’għexieren ta’ 
snin fix-XUAR wara li d-dimostranti Uyghur ħarġu fit-toroq u attakkaw lill-popolazzjoni 
Ċiniża Han f’Urumqi u kkawżaw fosthom feruti u maqtula, bi protesta kontra attakki fuq 
ħaddiema Uighur f’fabbrika fin-Nofisnhar taċ-Ċina f’Ġunju 2009; billi, skont iċ-ċifri 
uffiċjali mietu 197 persuna u aktar minn 1600 sfaw feruti,

E. billi, sabiex jiġi żgurat li l-Tibetani u l-Uighurs, iż-żewġ minoritajiet etniċi ewlenin taċ-
Ċina, jistgħu jeżistu flimkien fil-paċi mal-maġġoranza kbira tal-popolazzjoni Ċiniża, li 
huma ta’ etniċità Han, huwa essenzjali li jibda djalogu sinċier, kontinwu u li jirrispetta ż-
żewġ naħat,

F. billi hemm skuntentizza u riżentiment dejjem jikbru fost il-popolazzjoni Uyghur – li l-
parti l-kbira tagħhom huma Musulmani, għandhom rabtiet lingwistiċi u kulturali mal-Asja 
Ċentrali u jammontaw għal kważi nofs il-popolazzjoni ta’ 20 miljun ruħ ta’ Xinjiang –
kontra l-awtoritajiet li fil-parti l-kbira tagħhom huma Han Ċiniżi, li huma akkużati li 
ssorveljaw severament u rażżnu l-attivitajiet reliġjużi f’kuntest ta’ diskriminazzjoni u 
marġinalizzazzjoni tal-impjieg tal-grupp etniku tagħhom fir-reġjun; billi ma kien hemm 
ebda tweġiba għas-sejħa tal-NGOs fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem lill-komunità 
internazzjonali sabiex jintbagħat tim investigattiv fil-post fejn saru l-irvellijiet,

G.  billi r-Repubblika Popolari taċ-Ċina esprimiet ix-xewqa tagħha għal relazzjonijiet etniċi 
armonjużi fix-XUAR,

H. billi ġie espress dubju dwar il-leġittimità tas-sentenzi mogħtija lit-Tibetani kkundannati 
minħabba reati waqt l-irvellijiet ta’ Marzu 2008 fir-rapport tal-Human Rights Watch, li 
jgħid li xi proċedimenti fil-ġurijiet saru bil-moħbi f’dati li ma ġewx imħabbra u li t-
Tibetani ma tħallewx ikollhom difiża effettiva b’avukati tal-għażla tagħhom,

I. billi l-prattika ta’ reliġjon fiċ-Ċina hija suġġetta għal restrizzjonijiet u hija kkontrollata 
mill-qrib mill-Istat,

J. billi l-piena tal-mewt hija applikabbli għal 68 tip ta’ reat fiċ-Ċina, inklużi reati mhux 
vjolenti bħal-frodi ta’ taxxa u reati relatati mad-drogi,

1. Itenni l-oppożizzjoni li ilu jħaddan kontra l-piena tal-mewt fi kwalunkwe każ u f’kull 
ċirkostanza; ifakkar l-impenn qawwi tal-UE li taħdem favur l-abolizzjoni tal-piena tal-
mewt madwar id-dinja u għal darb’oħra jenfasizza li l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt 
tikkontribwixxi għat-tisħiħ tad-dinjità tal-bniedem u għall-iżvilupp progressiv tad-
drittijiet tal-bniedem;

2. Jirrikonoxxi l-pass pożittiv tal-Qorti Suprema tal-Poplu ta’ Jannar 2007 li tirrevedi s-
sentenzi tal-piena tal-mewt iżda jiddeplora l-fatt li dan ma wassalx għal tnaqqis sinifikanti 
fin-numru ta’ eżekuzzjonijiet fiċ-Ċina; jibqa’ mħasseb li ċ-Ċina xorta twettaq l-akbar 
numru ta’ eżekuzzjonijiet fid-dinja kollha;



3. Għaldaqstant iħeġġeġ lill-Gvern Ċiniż biex minnufih u mingħajr ebda kundizzjoni jadotta 
moratorju fuq il-piena tal-mewt, li titqies bħala pass kruċjali lejn l-abolizzjoni tal-piena 
tal-mewt; Jikkundanna l-eżekuzzjonijiet taż-żewġ Tibetani, Lobsang Gyaltsen u Loyak, u 
tad-disa’ persuni ta’ etniċità Uighur wara, rispettivament, il-ġrajjiet ta’ Marzu 2008 
f’Lhasa u l-irvellijiet tal-5 sas-7 ta’ Lulju 2009 f’Urumqi; jistieden lill-awtoritajiet Ċiniżi 
sabiex jissospendu l-bqija tas-sentenzi l-oħra tal-mewt mogħtija mit-Tribunali Intermedji 
tal-Poplu ta’ Lhasa u ta’ Urumqi u sabiex jikkommutaw dawk is-sentenzi f’sentenzi ta’ 
ħabs, fil-każ ta’ persuni li jinstabu ħatja ta’ atti ta’ vjolenza; jikkundanna wkoll is-
sentenza tal-piena tal-mewt sospiża għal sentejn mogħtija lil Tenzin Phuntsok u 
Kangtsuk, wara l-protesti ta’ Marzu 2008, u s-sentenza ta’ għomor ħabs għal Dawa 
Sangpo, u jenfasizza t-tħassib tiegħu dwar jekk dawn ingħatawx smigħ ġust;

4. Jistieden għal darb'oħra liċ-Ċina biex tirratifika l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet 
Ċivili u Politiċi; jiddeplora t-trattament ta' spiss diskriminatorju tal-minoranzi etniċi u 
reliġjużi fiċ-Ċina;

5. Jenfasizza l-fatt li l-Gvern Ċiniż ippubblika l-ewwel Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem (2009-2010) tiegħu f’April 2009 li l-aktar għandu l-għan li jtejjeb 
il-ħarsien tad-drittijiet taċ-ċittadini waqt il-proċess tal-infurzar tal-liġi u dak ġudizzjarju, li 
jeliminia id-detenzjoni arbitrarja, jipprojbixxi l-estorsjoni tad-dikjarazzjonijiet ta’ ħtija 
permezz tat-tortura u jiżgura smigħ ġust u miftuħ; jistieden lill-awtoritajiet Ċiniżi biex 
jippubblikaw in-numru ta’ eżekuzzjonijiet li twettqu;

6. Jistieden lill-awtoritajiet Ċiniżi biex jagħmlu l-isforzi kollha biex jiżviluppaw djalogu 
ġenwin bejn il-Han u l-Uighur u sabiex f’Xinjiang jadottaw politiki ekonomiċi li jkunu 
aktar inklużivi u komprensivi li jkollhom l-għan li jsaħħu s-sjieda lokali u li jħarsu l-
identità kulturali tal-popolazzjoni Uighur;

7. Jenfasizza li r-rekord tad-drittijiet tal-bniedem taċ-Ċina għadu kwistjoni ta' tħassib serju;; 
jinsisti dwar il-ħtieġa għal segwitu rigoruż bejn ir-rounds kollha ta’ djalogu bejn l-UE u ċ-
Ċina dwar id-drittijiet tal-bniedem, bil-għan li tiġi żgurata l-applikazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet li jirriżultaw minn djalogi preċedenti, li dwarhom ikun sar qbil bejn 
iż-żewġ naħat, u fis-sura ta’ seminars legali bejn l-UE u ċ-Ċina dwar id-drittijiet tal-
bniedem, li kienu jippreċiedu d-djalogu u li kienu jinvolvu rappreżentanti akkademiċi u 
tas-soċjetà ċivili; jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex ipoġġu l-kwistjonijiet tal-
abolizzjoni tal-piena tal-mewt u l-ħarsien tal-minoranzi etniċi u d-drittijiet reliġjużi fuq l-
aġenda tat-12-il l-Laqgħa Għolja bejn l-UE u ċ-Ċina li jmiss fit-30 ta' Novembru 2009, u 
biex ikomplu jfittxu l-inklużjoni fil-Ftehim il-Ġdid ta’ Sħubija u Kooperazzjoni, li qed 
jiġi nnegozjat bħalissa, ta' klawżola dwar ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina;

8. Jistieden lill-awtoritajiet Ċiniżi sabiex minnufih iwaqqfu l-kampanja ta’ ripressjoni 
vjolenti li qed tgħakkes id-drittijiet tal-poplu fix-XUAR, waqt li l- kawżi tal-inkwiet qed 
jiġu injorati;

9. Jappella għall-ftuħ mill-ġdid ta’ djalogu sinċier u maħsub sabiex jagħti riżultati bejn il-
gvern Ċiniż u r-rappreżentanti tad-Dalai Lama, ibbażat fuq il-“Memorandum dwar 
Awtonomija Ġenwina għall-Poplu Tibetan” li jwassal għal bidla pożittiva, sostanzjali u 
effettiva fit-Tibet, li tkun konsistenti mal-prinċipji stipulati fil-Kostituzzjoni u fil-liġijiet 
tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina;

10. Itenni s-solidarjetà tiegħu mal-vittmi kollha tal-ġrajjiet ta’ Urumqi, fix-XUAR, f’Lulju 



2009; filwaqt li jagħraf id-dmir tal-istituzzjonijiet tal-Istat li jżommu l-ordni pubbliku;
jinsab imħasseb dwar ir-rapporti li jallegaw li kien hemm użu sproporzjonat ta’ vjolenza 
kontra l-persuni ta’ etniċità Uighur u numru għoli minnhom kienu miżmuma;

11. Jistieden lill-awtoritajiet Ċiniżi sabiex jiżguraw li dawk li ġew miżmuma b’rabta mal-
ġrajjiet imsemmija hawn fuq jingħatalhom trattament uman waqt li jkunu miżmuma, u 
tingħathalhom il-garanzija ta’ smigħ ġust skont il-liġi internazzjonali, inkluż l-aċċess għal 
avukat li jagħżlu huma, il-preżunzjoni tal-innoċenza, u l-għoti ta’ sentenzi proporzjonati 
għal dawk li jinsabu ħatja;

12. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni,  lill-Gvernijiet tal-Istati Membri, lill-Kunsill tal-Ewropa, lill-Kunsill tad-
Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti u lill-Gvern tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina.


