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Žmogaus teisių pažeidimo atvejai Kinijoje, visų pirma Liu Xiaobao atvejis 
2010 m. sausio 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių pažeidimų 
Kinijoje, visų pirma dėl Liu Xiaobo bylos 

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kinijos, visų pirma į 2007 m. gruodžio 
13 d. rezoliuciją dėl ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimo ir ES ir Kinijos dialogo 
žmogaus teisių klausimais bei į 2009 m. lapkričio 26 d. rezoliuciją dėl mažumų teisių ir 
mirties bausmės taikymo,

– atsižvelgdamas į savo 2007 rugsėjo 6 d. rezoliuciją dėl dialogų ir konsultacijų su 
trečiosiomis šalimis žmogaus teisių klausimais eigos,

– atsižvelgdamas į pirmininkaujančios valstybės narės 2008 m. gruodžio 19 d. deklaraciją 
Europos Sąjungos vardu dėl Chartijos 2008 ir dėl žmogaus teisių kampanijos dalyvių 
arešto,

– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės mėn. Prahoje vykusį ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio 
susitikimą,

– atsižvelgdamas į pirmininkaujančios valstybės narės 2009 m. birželio 26 d. ir 2009 m. 
gruodžio 14 d. deklaracijas Europos Sąjungos vardu dėl Liu Xiaobo baudžiamojo 
persekiojimo,

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 18–19 d. vykusį ES ir Kinijos seminarą ir į 2009 m. 
lapkričio 20 d. ES ir Kinijos dialogą žmogaus teisių klausimais,

– atsižvelgdamas į pirmininkaujančios valstybės narės 2009 m. gruodžio 29 d. deklaraciją 
Europos Sąjungos vardu dėl mirties bausmės Akmalui Shaikhui įvykdymo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A. kadangi 2008 m. gruodžio 8 d. žymiam žmogaus teisių gynėjui ir mokslininkui bei 
Chartijos 2008 bendraautoriui Liu Xiaobo buvo pradėti specialūs jo namų Pekine (tiksli 
vieta nenurodoma) sekimo veiksmai; tai yra viena iš kardomųjų priemonių, kuri gali būti 
taikoma iki šešių mėnesių, nepateikiant asmeniui jokių kaltinimų,

B. kadangi 2009 m. birželio 23 d. Liu Xiaobo buvo sulaikytas ir kitą dieną jam buvo 
pareikšti kaltinimai dėl kurstymo nuversti valstybės valdžią pagal Kinijos baudžiamojo 
kodekso 105 straipsnį, 

C. kadangi Liu Xiaobo yra vienas iš Chartijos 2008 – peticijos, kuria raginama vykdyti 
konstitucinę reformą, skatinti demokratiją ir ginti žmogaus teises, – 303 signatarų, kurią 
vėliau pasirašė daugiau kaip 10000 Kinijos piliečių,

D. kadangi 2009 m. gruodžio 25 d. Pekino pirmasis liaudies teismas pripažino Liu Xiaobo 
kaltu dėl kurstymo nuversti valstybės valdžią ir nuteisė jį 11 metų kalėti, ir kadangi 
Kinijos valdžia savo apkaltinamąjį nuosprendį grindė Liu Xiaobo dalyvavimu rengiant 
Chartiją 2008 ir organizuojant šio dokumento pasirašymą ir tuo, kad jis parašė šešis 
straipsnius, išspausdintus 2005–2007 m., kuriuose kritikavo Kinijos valdžią,

E. kadangi Liu Xiaobo žmona ir daugybės užsienio šalių ambasadų Pekine darbuotojai prašė 
jiems suteikti leidimą stebėti teismo procesą, tačiau jiems buvo uždrausta įeiti į teismo 



salę,

F. kadangi šis nuosprendis sulaukė daug kritikos iš Kinijos interneto lankytojų, tarptautinių 
pilietinės visuomenės grupių ir užsienio šalių vyriausybių ir kadangi Liu Xiaobo 
apskundė šį teismo sprendimą;

G. kadangi buvusiam Čekijos prezidentui Vaclavui Havelui, kuris norėjo pateikti prašymą 
dėl Liu Xiaobo išlaisvinimo, buvo neleista įeiti į Kinijos Liaudies Respublikos ambasados 
patalpas Prahoje,

H. kadangi Kinijos valdžios institucijos nesiteikė išgirsti ne kartą išsakytų ES ir vienos 
valstybės narės raginimų sušvelninti Akmalui Shaikhui paskirtą bausmę,

I. kadangi prieš keletą dienų Kinijos valdžios pareigūnas pirmą kartą patvirtino, kad dingo 
krikščionis žmogaus teisių gynėjas ir kandidatas į Nobelio taikos premijos laureatus Gao 
Zhiseng,

J. kadangi 2009 m. gruodžio mėn. Kinijoje buvo vėl įvykdyta žmogaus teisių pažeidimų, 
pavyzdžiui buvo persekiojami Guizhou žmogaus teisių forumo dalyviai siekiant neleisti 
jiems įgyvendinti planuotą veiklą, skirtą paminėti žmogaus teisių dieną, taip pat buvo 
sumuštas kalėjime laikomas žurnalistas ir buvęs Fazhi Morning Post leidinio Shandongo 
biuro vadovas Qi Choghuai,

K. kadangi prieš šalies 60-ųjų metinių paminėjimą spalio 1 d. Kinijos valdžios institucijos 
sustiprino asmenų sekimą, persekiojimą ir suėmė daugiau teisių gynėjų, siekdamos 
užkirsti jiems kelią protestuoti dėl žmogaus teisių, ir kadangi pagal Amnesty International
duomenis, dėl šio įvykio keletas šimtų aktyvistų ir disidentų buvo sekami arba jiems buvo 
taikomas namų areštas, 

L. kadangi 2009 m. balandžio mėn. Kinijos Liaudies Respublika pateikė JT dokumentą, 
siekdama paremti savo kandidatūrą į Žmogaus teisių tarybos nares; šiame dokumente 
teigiama, kad Kinija „pasiryžusi skatinti ir ginti Kinijos tautos žmogaus teises ir 
pagrindines laisves“, 

M. kadangi 2010 m. sausio 13 d. bendrovė Google pareiškė savo ketinimą nustoti 
bendradarbiauti su Kinijos interneto cenzūros tarnyba, nes, jos manymu, tai gali būti 
susiję su sudėtingais elektroniniais išpuoliais, nukreiptais prieš Google kompiuterių 
sistemą, kurie, įtariama, galėjo būti vykdomi Kinijoje ir skirti pakenkti Gmail vartotojų 
paskyras turintiems žmogaus teisių gynėjams,

N. kadangi ES yra didžiausia Kinijos prekybos partnerė ir investuotoja, o Kinija yra antra 
pagal dydį ES prekybos partnerė, ir kadangi prekybos ir ekonominiai santykiai nustelbė 
demokratinių reformų klausimą, pagarbą žmogaus teisėms ir teisinei valstybei,

O. kadangi 2000 m. ES ir Kinijos pradėtas dialogas žmogaus teisių klausimais nedavė 
reikšmingų rezultatų ir kadangi rezultatų nepasiekta ir dėl to, kad nėra koordinuotos ir 
efektyvios ES bendros užsienio politikos Kinijos atžvilgiu,

1. ragina skubiai ir besąlygiškai išlaisvinti Liu Xiaobo ir išreiškia savo pritarimą jo taikiai 
vykdomai veiklai ir iniciatyvomis, kuriomis siekiama paskatinti vykdyti demokratines 
reformas ir ginti žmogaus teises; griežtai smerkia teisminį persekiojimą, kurį jam teko 
patirti; 

2. kartu remia tuos Kinijos piliečius, kurie atvirai išreiškė savo nepritarimą dėl Liu Xiaobo 
nuteisimo;

3. ragina Kinijos Liaudies Respublikos valdžios institucijas vykdyti Žmogaus teisių tarybai 



duotus įsipareigojimus ir laikytis JT deklaracijos dėl žmogaus teisių gynėjų, kurią priėmė 
Jungtinių Tautų generalinė asamblėja 1998 m. gruodžio 9 d., nuostatų;  

4. ragina Kinijos Liaudies Respubliką laikytis žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių ir taip 
pat ragina ratifikuoti Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą; 

5. apgailestauja, kad Kinija, 2009 m. dalyvaudama savo visuotinės reguliarios peržiūros 
procese, atmetė visas JT valstybių narių pateiktas rekomendacijas dėl žodžio laisvės ir 
laisvės burtis į asociacijas, dėl teismų nepriklausomybės, teisininkų profesijos garantijų, 
žmogaus teisių gynėjų apsaugos, tautinių mažumų teisių, mirties bausmės panaikinimo, 
perauklėjimo darbo stovyklų panaikinimo, kankinimų panaikinimo, žiniasklaidos laisvės 
ir veiksmingų priemonių kovai su diskriminacija; 

6. griežčiausiai smerkia Akmalo Shaikho mirties bausmės įvykdymą ir dar kartą pabrėžia 
besąlyginį ir nekeičiamą nepritarimą mirties bausmės vykdymui bet kokiomis 
aplinkybėmis; įsitikinęs, kad mirties bausmės panaikinimas yra neatskiriama pagarbos 
žmogaus teisėms ir žmogaus orumo apsaugos dalis visose valstybėse; 

7. teigiamai vertina Google ketinimus nustoti bendradarbiauti su Kinijos valdžios 
institucijomis interneto turinio filtravimo ir cenzūros srityse ir ragina visas kitas 
bendroves taip pat pasielgti; ragina Kinijos Liaudies Respubliką gerbti žodžio laisvę 
internete; reiškia solidarumą su Kinijos interneto naudotojais, nes jie labiausiai nukentės 
dėl planuojamo Google pasitraukimo; 

8. pažymi, kad 2009 m. balandžio mėn. Kinijos vyriausybė paskelbė savo pirmąjį 
nacionalinį žmogaus teisių veiksmų planą (2009–2010 m.), kuriame siekiama gerinti 
piliečių teisių apsaugą, ginti nuo savavališko sulaikymo, uždrausti prievartinio 
prisipažinimo kankinant praktiką ir užtikrinti sąžiningą bei atvirą teismo procesą; 

9. pabrėžia, kad Kinijos įvykdyti pažeidimai žmogaus teisių srityje kelia didelį nerimą ir 
ragina Tarybą bei Komisiją kitame ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikime iškelti Liu 
Xiaobo klausimą; atkreipia dėmesį į ankstesnius dialogus su Kinija žmogaus teisių 
klausimais ir į 2009 m. lapkričio 20 d. ES ir Kinijos dialogą žmogaus teisių klausimais; 
pabrėžia būtinybę nustatyti tolesnius visų dialogų veiksmus, kad būtų užtikrintas 
rekomendacijų įgyvendinimas; 

10. pabrėžia būtinybę pradėti išsamų vertinimą ir stiprinti ES ir Kinijos dialogus žmogaus 
teisių klausimais; ragina šių dialogų metu nuolat kelti klausimus dėl žmogaus teisių 
gynėjų ir atkreipia dėmesį į 2008 m. Sacharovo premijos laimėtojo Hu Jia įkalinimą ir į jo 
žmonos Zeng Jinyan persekiojimą; 

11. mano, kad plėtojant ekonominius santykius su Kinija, būtina vykdyti ir veiksmingą 
politinį dialogą, taigi reikalauja, kad naujojo pagrindų susitarimo, dėl kurio dabar 
deramasi su Kinija, viena iš sudedamųjų dalių būti pagarba žmogaus teisėms;

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Vyriausiajam įgaliotiniui Sąjungos užsienio 
reikalams ir saugumo politikai, Europos Sąjungos Tarybos pirmininkui, Komisijai ir 
Kinijos Liaudies Respublikos prezidentui, ministrui pirmininkui ir liaudies nacionalinei 
asamblėjai.


