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Čína 
Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2009 o Číne: práva menšín a 
uplatňovanie trestu smrti 
Európsky parlament,
– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia z 1. februára 20071 a 27. septembra 20072

v prospech všeobecného moratória na trest smrti,

– so zreteľom na rezolúcie Valného zhromaždenia OSN z 18. decembra 2007 
(A/RES/62/149) a z 18. decembra 2008 (A/RES/63/168) o moratóriu na uplatňovanie 
trestu smrti, 

– so zreteľom na vyhlásenia predsedníctva v mene Európskej únie z 29. októbra 2009 o 
poprave dvoch Tibeťanov, pána Lobsanga Gyaltsena a pána Loyaka, a z 12. novembra 
2009 o poprave deviatich osôb z ujgurského etnika po vzbure z 5. až 7. júla 2009 v 
Urumči v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang,

– so zreteľom na články 35, 36 a 37 Ústavy Čínskej ľudovej republiky, ktorá poskytuje
všetkým občanom slobodu prejavu a slobodu vierovyznania a vyhlasuje osobnú slobodu 
za „nedotknuteľnú“,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Číne, a najmä na uznesenie z 13. 
decembra 2007 o samite EÚ – Čína a dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Čínou3,

– so zreteľom na seminár EÚ – Čína z 18. a 19. novembra 2009 a na 28. kolo dialógu o 
ľudských právach medzi EÚ a Čínou, ktoré sa konalo 20. novembra 2009 v Pekingu,

– so zreteľom na 27. kolo dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Čínou, ktoré sa 
uskutočnilo 14. mája 2009 v Prahe,

– so zreteľom na 12. samit EÚ – Čína, ktorý sa uskutoční 30. novembra 2009 v Nankingu, 
– so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A. keďže Únia sa zakladá na uznávaní hodnôt slobody, demokracie a dodržiavania ľudských 
práv a právneho štátu a keďže bezpodmienečné dodržiavanie týchto neodňateľných práv 
považuje za nevyhnutné pre harmonický život v spoločnosti,

B. keďže nové strategické partnerstvo EÚ – Čína, o ktorom sa rokuje, je veľmi dôležité pre 
budúce vzťahy medzi Úniou a Čínou a keďže je potrebné, aby sa vytvorilo skutočné 
partnerstvo založené na prijatí spoločných hodnôt,

C. keďže 8. mája 2009 Únia požiadala o zmiernenie trestov smrti voči viacerým Tibeťanom, 
o ktorých rozhodol Ľudový súd v Lhase po vzburách v Lhase v marci 2008,

D. keďže v prvých júlových dňoch roku 2009 vypukli v Ujgurskej autonómnej oblasti 
Sinťiang najhoršie etnické násilnosti za posledné desaťročia potom, čo ujgurskí 
demonštranti vyšli do ulíc a napadli a zranili, resp. zabili čínskych Chanov v Urumči na 
protest proti útokom na ujgurských robotníkov v závode v južnej Číne, ku ktorým došlo 
v júni 2009; keďže podľa oficiálnych údajov zomrelo 197 ľudí a viac než 1 600 ľudí bolo 
zranených,
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E. keďže v záujme zabezpečenia toho, aby Tibeťania a Ujgurovia, ktorí predstavujú dve 
veľké národnostné menšiny v Číne, dokázali v mieri spolunažívať s veľkou väčšinou 
čínskeho obyvateľstva, ktorá je národnosti Chan, je mimoriadne dôležité nadviazať 
úprimný a nepretržitý dialóg založený na vzájomnom rešpekte,

F. keďže medzi ujgurským obyvateľstvom, ktoré je väčšinou moslimského vierovyznania, je 
jazykovo a kultúrne späté so Strednou Áziou a predstavuje skoro polovicu z 20 miliónov 
obyvateľov Sin-ťiangu, rastie nespokojnosť a zatrpknutosť voči čínskym orgánom, ktoré 
sú zložené najmä z Chanov, ktorí sú obviňovaní z prísneho sledovania a potláčania 
náboženských aktivít v kontexte diskriminácie na trhu práce a marginalizácie ich etnickej 
skupiny v regióne; keďže mimovládne organizácie zaoberajúce sa ľudskými právami 
nedostali žiadnu odpoveď na svoju žiadosť, aby medzinárodné spoločenstvo vyslalo na 
miesto nepokojov vyšetrovací tím,

G. keďže Čínska ľudová republika vyjadrila želanie udržiavať harmonické etnické vzťahy v 
Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang,

H. keďže legitímnosť rozsudkov nad Tibeťanmi odsúdenými za zločiny spáchané počas 
nepokojov v marci 2008 bola spochybnená v správe organizácie Human Rights Watch, 
kde sa uvádza, že niektoré súdne procesy sa konali tajne a bez zverejnenia dátumu a že 
Tibeťanom bol zamietnutý prístup k zmysluplnej obhajobe prostredníctvom právnikov, 
ktorých by si sami vybrali,

I. keďže štát obmedzuje a prísne kontroluje praktizovanie náboženstva v Číne,
J. keďže v Číne sa trest smrti uplatňuje na 68 trestných činov vrátane nenásilných skutkov, 

ako sú daňové podvody a drogové trestné činy,
1. opätovne pripomína svoju dlhodobú opozíciu proti trestu smrti v akomkoľvek prípade 

a za akýchkoľvek okolností; pripomína, že EÚ prijala pevný záväzok, že sa bude usilovať 
o zrušenie trestu smrti všade, a opäť zdôrazňuje, že zrušenie trestu smrti prispieva k 
posilneniu ľudskej dôstojnosti a postupnému rozvoju ľudských práv;

2. uznáva pozitívne opatrenie Najvyššieho ľudového súdu, ktorý sa v januári 2007 rozhodol 
preskúmať tresty smrti, ale vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že to neviedlo k 
výraznému zníženiu počtu popráv v Číne; je stále znepokojený tým, že najvyšší počet 
popráv v celosvetovom meradle sa naďalej vykonáva v Číne;

3. naliehavo preto vyzýva čínsku vládu, aby neodkladne a bezpodmienečne prijala 
moratórium na trest smrti, čo sa považuje za rozhodujúci krok k zrušeniu trestu smrti; 
zásadne odsudzuje popravu dvoch Tibeťanov, pána Lobsanga Gyaltsena a pána Loyaka, 
ako aj deviatich osôb pochádzajúcich z ujgurského etnika po udalostiach v marci 2008 v 
Lhase a po nepokojoch v dňoch 5. –  7. júla 2009 v Urumči; vyzýva čínske orgány, aby 
pozastavili všetky ďalšie rozsudky trestu smrti, ktoré vydali ľudové súdy v Lhase a 
v Urumči, a aby zmiernili tieto tresty na väzenie pre páchateľov, ktorým bolo riadne 
dokázané, že sa dopustili násilností; odsudzuje tiež tresty smrti s dvojročným odkladom 
pre Tenzina Phuntsoka a Kangtsuka po marcových protestoch a doživotné väzenie pre 
Dawu Sangpa a zdôrazňuje, že sa obáva, že neboli spravodlivo súdení;

4. opätovne vyzýva Čínu, aby ratifikovala Medzinárodný pakt o občianskych a politických 
právach; odsudzuje často diskriminačný postoj k národnostným a náboženským 
menšinám v Číne;

5. zdôrazňuje skutočnosť, že čínska vláda uverejnila v apríli 2009 svoj prvý celoštátny 
akčný plán pre ľudské práva (2009 – 2010), ktorého cieľom je najmä zvýšenie ochrany 



občianskych práv prostredníctvom presadzovania práva a súdnych postupov, 
odstránenie svojvoľného zadržiavania osôb, zákaz vynucovania priznaní mučením a 
zabezpečenie spravodlivých a otvorených súdnych procesov; vyzýva čínske orgány, aby 
zverejnili počet vykonaných popráv;

6. vyzýva čínske orgány, aby vyvinuli maximálne úsilie na rozvoj skutočného dialógu medzi 
Chanmi a Ujgurmi a prijali inkluzívnejšie a komplexnejšie hospodárske politiky v Sin-
ťiangu zamerané na posilnenie miestnej zodpovednosti a ochranu kultúrnej identity 
ujgurského obyvateľstva;

7. zdôrazňuje, že situácia v oblasti ľudských práv v Číne naďalej vyvoláva veľké 
znepokojenie; trvá na tom, že je potrebná prísna nadväzná kontrola medzi jednotlivými 
kolami dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Čínou s cieľom zabezpečiť uplatňovanie 
odporúčaní vzájomne schválených obidvomi stranami, ktoré vychádzajú z 
predchádzajúcich dialógov, a vo forme právnických seminárov medzi EÚ a Čínou, ktoré 
predchádzali jednotlivým kolám dialógu a do ktorých boli zapojení zástupcovia 
akademickej obce a občianskej spoločnosti; vyzýva Radu a Komisiu, aby do programu 
12. samitu EÚ – Čína 30. novembra 2009 zaradili otázku zrušenia trestu smrti a 
dodržiavania práv národnostných menšín a náboženských práv, a aby pokračovali v snahe 
začleniť doložku o dodržiavaní ľudských práv v Číne do novej dohody o partnerstve a 
spolupráci, o ktorej sa rokuje;

8. vyzýva čínske orgány, aby bezodkladne skončili kampaň „tvrdého úderu“, na základe 
ktorej sa potláčajú práva ľudí v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang a pritom sa 
nevenuje pozornosť príčinám nepokojov;

9. žiada o opätovné nadviazanie úprimného dialógu, zameraného na dosiahnutie výsledkov, 
medzi zástupcami čínskej vlády a dalajlámu, založeného na Memorande o skutočnej 
autonómii pre tibetský ľud, ktorý bude viesť k pozitívnej, významnej a zmysluplnej
zmene v Tibete a bude v súlade so zásadami vyjadrenými v ústave a právnych predpisoch 
Čínskej ľudovej republiky;

10. znovu vyjadruje svoju solidaritu s obeťami udalostí v Urumči v Ujgurskej autonómnej 
oblasti Sin-ťiang v júli 2009, pričom uznáva, že je povinnosťou štátnych inštitúcií 
udržiavať verejný poriadok; znepokojujú ho však správy o údajnom neprimeranom 
použití sily proti etnickým Ujgurom a značnom počte zadržaných osôb;

11. vyzýva čínske úrady, aby zabezpečili, že osoby zadržané v súvislosti s uvedenými 
udalosťami budú mať počas väzby a súdnych procesov zaručené humánne zaobchádzanie 
podľa medzinárodného práva vrátane možnosti zastúpenia právnikom podľa vlastného 
výberu, prezumpcie neviny a primeraného rozsudku pre tých, ktorí budú uznaní za 
vinných;

12. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských
štátov, Rade Európy, Rade OSN pre ľudské práva a vláde Čínskej ľudovej republiky.


