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Declarație scrisă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, referitoare
la stoparea recoltării sistematice de organe de la prizonieri ai conștiinței în China1

1. Convenția Consiliului Europei împotriva traficului de organe umane a fost adoptată de
Consiliul Europei la 9 iulie 2014 pentru a incrimina transplanturile ilegale de organe.
Ulterior, a fost deschisă spre semnare, toate țările fiind încurajate să o semneze.
2. Au existat rapoarte credibile și persistente privind recoltarea sistematică de organe cu
aprobarea statului, de la prizonieri ai conștiinței, fără consimțământul acestora, în
Republica Populară Chineză, mai ales de la practicanții meditației și exercițiilor pașnice
Falun Gong, dar și din rândul populației uigure, tibetane și creștine.
3. Comunitatea internațională a condamnat ferm recoltarea de organe din China și este
necesară adoptarea de măsuri care să pun capăt acestei practici.
4. Dată fiind gravitatea acestor practici abuzive, se impune în mod clar organizarea de
urgență a unei anchete independente privind recoltarea de organe care are loc în prezent în
Republica Populară Chineză.
5. Comisia și Consiliul sunt invitate să pună în aplicare Rezoluția Parlamentului din 12
decembrie 2013 referitoare la recoltarea de organe în China2
și să prezinte un raport pe această temă.
6. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European,
în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în
procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze
Parlamentul.
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