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B9-0246/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των Ουιγούρων 
στην Κίνα («China Cables»)
(2019/2945(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στην Κίνα, 
ιδίως το ψήφισμα της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την Κίνα, και ιδίως την 
κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων1, το ψήφισμα της 4ης 
Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τις μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και Καζάχων 
στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Σινγιάνγκ2, το ψήφισμα της 12ης 
Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας3, και το ψήφισμα 
της 15ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τις περιπτώσεις της Θιβετιανής Βουδιστικής 
Ακαδημίας Λαρούνγκ Γκαρ και του Ιλχάμ Τόχτι4,

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων του να απονείμει το 
Βραβείο Ζαχάρωφ 2019 στον Ilham Tohti, Ουιγούρο οικονομολόγο που μάχεται για τα 
δικαιώματα της μειονότητας των Ουιγούρων της Κίνας,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση στην 21η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας, της 9ης 
Απριλίου 2019,

– έχοντας υπόψη τον 37ο γύρο του διαλόγου ΕΕ-Κίνας σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την 1η και τη 2α Απριλίου 2019,

– έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της 
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, της 12ης 
Μαρτίου 2019, με τίτλο «ΕΕ-Κίνα – Μια στρατηγική προοπτική» (JOIN(2019)0005),

– έχοντας υπόψη τις προφορικές δηλώσεις της ΕΕ σχετικά με το σημείο 4 στην 39η 
σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στις 18 Σεπτεμβρίου 
2018, και εκείνες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της 
Φινλανδίας και του Καναδά, με τις οποίες εκφράστηκε ανησυχία για την αυθαίρετη 
κράτηση Ουιγούρων σε στρατόπεδα «επανεκπαίδευσης» στο Σινγιάνγκ,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με τις παραβιάσεις και καταπατήσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σινγιάνγκ στην οποία προέβη η Μόνιμη Αντιπρόσωπος 
του Ηνωμένου Βασιλείου στον ΟΗΕ εξ ονόματος 23 κρατών, συμπεριλαμβανομένων 
14 κρατών μελών της ΕΕ, στην Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Φυλετικών 
Διακρίσεων, στις 29 Οκτωβρίου 2019,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 36 του Συντάγματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το 
οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα όλων των πολιτών στην ελευθερία των θρησκευτικών 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0422.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0377.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0343.
4 ΕΕ C 238 της 6.7.2018, σ. 108.
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πεποιθήσεων, καθώς και το άρθρο 4 αυτού, το οποίο προστατεύει τα δικαιώματα των 
μειονοτικών εθνοτήτων,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, της 16ης 
Δεκεμβρίου 1966, που υπογράφηκε από την Κίνα το 1998 αλλά δεν κυρώθηκε ποτέ,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 
1948,

– έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της έκθεσης της Επιτροπής του ΟΗΕ 
για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων σχετικά με την Κίνα,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου θα πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο της 
μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ 
να υπερασπίζεται τις αξίες αυτές στην εξωτερική της δράση και το εκπεφρασμένο 
ενδιαφέρον της Κίνας για την τήρηση αυτών των αξιών στο πλαίσιο της δικής της 
αναπτυξιακής και διεθνούς συνεργασίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στο Σινγιάνγκ, όπου ζουν πάνω από 10 
εκατομμύρια Μουσουλμάνοι Ουιγούροι και Καζάχοι, έχει επιδεινωθεί ραγδαία τα 
τελευταία λίγα χρόνια, δεδομένου ότι ο απόλυτος έλεγχος του Σινγιάνγκ έχει καταστεί 
ύψιστη προτεραιότητα, που τροφοδοτείται από την αστάθεια και τις απειλές κατά της 
ασφάλειας που εικάζεται ότι προκαλούν οι Ουιγούροι στο Σινγιάνγκ και τη στρατηγική 
θέση της Αυτόνομης Περιφέρειας των Ουιγούρων στο Σινγιάνγκ αναφορικά με την 
πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος»·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες που αναφέρουν ότι 
Ουιγούροι και άλλες ως επί το πλείστον μουσουλμανικές εθνοτικές μειονότητες στην 
Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων στο Σινγιάνγκ έχουν υποβληθεί σε αυθαίρετη 
κράτηση, βασανισμό, ειδεχθείς περιορισμούς στις θρησκευτικές πρακτικές και τον 
πολιτισμό τους, καθώς και ένα τόσο εκτεταμένο σύστημα ψηφιακής παρακολούθησης 
που παρακολουθεί κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής – μέσω καμερών αναγνώρισης 
προσώπου, σαρώσεων κινητών τηλεφώνων, συλλογής DNA και μιας εκτεταμένης και 
παρεμβατικής αστυνομικής παρουσίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 οι κινεζικές αρχές δρομολόγησαν την τελευταία τους 
εκστρατεία «Αμείλικτη στάση κατά του βίαιου εξτρεμισμού», με το πρόσχημα ότι οι 
ευρείας κλίμακας τρομοκρατικές απειλές με διεθνείς συνδέσεις χρησιμοποιήθηκε για να 
δικαιολογηθούν εκτεταμένοι περιορισμοί και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων εις βάρος των κοινοτήτων του Σινγιάνγκ που ανήκουν σε εθνοτικές 
μειονότητες·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αξιόπιστες αναφορές ότι τουλάχιστον εκατοντάδες 
χιλιάδες και ενδεχομένως περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα, βρέθηκαν ή 
βρίσκονται υπό κράτηση στα λεγόμενα κέντρα «πολιτικής επανεκπαίδευσης», στη 
μεγαλύτερη μαζική φυλάκιση ανθρώπων που ανήκουν σε εθνοτική μειονότητα στον 
κόσμο σήμερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές για μικρά παιδιά που 
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στάλθηκαν σε δημόσια ορφανοτροφεία εάν έστω και ένας μόνο γονέας κρατείτο σε 
στρατόπεδο συγκέντρωσης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσίευση των αποκαλύψεων σχετικά με τα «China 
Cables» έφερε στο φως άνευ προηγουμένου αποδείξεις ότι τα θεμέλια για τα 
κατασταλτικά μέτρα κατά των Ουιγούρων, των Καζάχων και άλλων τέθηκαν σε μια 
σειρά ομιλιών που εκφώνησε ο Πρόεδρος Xi Jinping προς αξιωματούχους κατά τη 
διάρκεια επίσκεψης στο Σινγιάνγκ τον Απρίλιο του 2014·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κράτηση και η δίωξη των Ουιγούρων και άλλων 
μουσουλμανικών μειονοτήτων στο Σινγιάνγκ έχει αναγκάσει πολλούς να σταματήσουν 
να επικοινωνούν με την οικογένειά τους και τους φίλους τους που είναι εγκατεστημένοι 
στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, καθώς φοβούνται αντίποινα από 
τις αρχές·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανονισμοί για τα θρησκευτικά θέματα που τέθηκαν σε ισχύ 
τον Φεβρουάριο του 2018 περιορίζουν τις δραστηριότητες των θρησκευτικών ομάδων 
και τις υποχρεώνουν να ενεργούν σε στενότερη συμμόρφωση με τις κομματικές 
πολιτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι κανόνες απειλούν τα άτομα που συνδέονται 
με θρησκευτικές κοινότητες που δεν έχουν νομικό καθεστώς στη χώρα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι θρησκευτικές κοινότητες αντιμετωπίζουν αυξανόμενη καταστολή στην 
Κίνα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Αύγουστο του 2018, η Επιτροπή του ΟΗΕ για την 
εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων επέκρινε την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Κίνας για τις παραβιάσεις στο Σινγιάνγκ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
καταυλισμών για τις μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον 
Σεπτέμβριο του 2018, στην πρώτη ομιλία της με αυτή την ιδιότητα, η Ύπατη 
Αρμόστρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Michelle Bachelet έκανε αναφορά 
στους «άκρως ανησυχητικούς ισχυρισμούς για εκτεταμένες αυθαίρετες κρατήσεις 
Ουιγούρων και άλλων μουσουλμανικών κοινοτήτων στα λεγόμενα στρατόπεδα 
επανεκπαίδευσης σε ολόκληρο το Σινγιάνγκ»·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στο Σινγιάνγκ επεκτάθηκαν 
ταχέως μετά τον διορισμό του Chen Quanguo ως κυβερνήτη της περιοχής τον 
Αύγουστο του 2016·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινεζικές μειονοτικές κοινότητες που διαμένουν στην ΕΕ 
παρενοχλούνται και διώκονται από τις κινεζικές αρχές ή τους εκπροσώπους τους·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα έχει σημειώσει πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες όσον 
αφορά την πραγμάτωση των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 
απαλλάσσοντας 700 εκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια, αλλά ότι δεν εγγυάται 
ουσιαστικά τα βασικά διεθνή πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Δεκεμβρίου 2019, το Κογκρέσο των ΗΠΑ ενέκρινε τον 
νόμο για την πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ουιγούρων, ο οποίος δίνει 
εντολή στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ να λάβει άμεσα μέτρα για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την επιβολή κυρώσεων στις κινεζικές 
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αρχές της επαρχίας Σινγιάνγκ, προστατεύοντας παράλληλα τους Ουιγούρους που 
διαμένουν στις ΗΠΑ από την παρενόχληση και τις διώξεις της Κίνας·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τη δημοκρατία, η ΕΕ δεσμεύτηκε να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη 
δημοκρατία και το κράτος δικαίου σε όλους τους τομείς της εξωτερικής δράσης της και 
ότι θα θέτει τα ανθρώπινα δικαιώματα στον πυρήνα των σχέσεών της με όλες τις τρίτες 
χώρες, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών εταίρων της·

1. καταδικάζει απερίφραστα την αποστολή εκατοντάδων χιλιάδων Ουιγούρων και 
εθνοτικών Καζάχων σε «στρατόπεδα πολιτικής επανεκπαίδευσης» με βάση την 
ανάλυση δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσω ενός συστήματος «προληπτικής 
αστυνόμευσης», μεταξύ άλλων λόγω μετακίνησής τους στο εξωτερικό ή λόγω 
υπερβολικής θρησκευτικής αφοσίωσης· τονίζει ότι κάθε μορφή κράτησης, όταν 
εφαρμόζεται κατά παράβαση των θεμελιωδών διεθνών νόμων, η δίωξη συγκεκριμένων 
ατόμων ή ομάδων για εθνοτικούς, πολιτισμικούς ή θρησκευτικούς λόγους, και άλλες 
απάνθρωπες πράξεις που προκαλούν μεγάλη ταλαιπωρία ή σοβαρό τραυματισμό, όταν 
διαπράττονται στο πλαίσιο εκτεταμένης ή συστηματικής επίθεσης κατά οποιουδήποτε 
άμαχου πληθυσμού, είναι απαράδεκτες υπό το πρίσμα του διεθνούς νομικού πλαισίου·

2. καλεί τις κινεζικές αρχές να απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων τον Ουιγούρο 
Ilham Tohti και να διασφαλίσουν, εν τω μεταξύ, ότι έχει τακτική και απεριόριστη 
πρόσβαση στην οικογένειά του και σε δικηγόρους της επιλογής του και δεν 
υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή άλλου είδους κακή μεταχείριση· ζητεί την άμεση, 
αποτελεσματική και αμερόληπτη διερεύνηση των βασανιστηρίων στα οποία εικάζεται 
ότι υποβάλλεται ο Ilham Tohti, καθώς και την προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της 
δικαιοσύνης·

3. καλεί τις κινεζικές αρχές στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Σινγιάνγκ να 
παράσχουν πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και τις ιατρικές συνθήκες όσων 
βρίσκονται υπό κράτηση και να τους απελευθερώσουν αμέσως εάν δεν υπάρχουν 
αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πραγματικής εγκληματικής δραστηριότητας· 
καλεί τις κινεζικές αρχές να θέσουν αμέσως τέρμα στην πρακτική της αυθαίρετης 
κράτησης χωρίς απαγγελία κατηγορίας, δίκη ή καταδίκη για ποινικό αδίκημα μελών της 
μειονότητας των Ουιγούρων και των Καζάχων, καθώς και των Θιβετιανών, να 
κλείσουν όλα τα στρατόπεδα και τα κέντρα κράτησης και να απελευθερώσουν αμέσως 
και άνευ όρων όσους βρίσκονται υπό κράτηση· καλεί εκ νέου τις κινεζικές αρχές να 
επιτρέψουν την ελεύθερη, ουσιαστική και ανεμπόδιστη πρόσβαση των δημοσιογράφων 
και των διεθνών παρατηρητών στην επαρχία Σινγιάνγκ, καθώς και της Ύπατης 
Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και των εντολοδόχων των 
Ειδικών Διαδικασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

4. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις αναφορές για παρενόχληση των 
Ουιγούρων που διαμένουν στο εξωτερικό από τις κινεζικές αρχές με σκοπό να τους 
εξαναγκάσουν να ενεργήσουν ως πληροφοριοδότες κατά άλλων Ουιγούρων, να 
επιστρέψουν στο Σινγιάνγκ ή να σιωπήσουν σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί 
εκεί, ορισμένες φορές μέσω της κράτησης μελών της οικογένειάς τους· καλεί την 
Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να διερευνήσουν επειγόντως αυτές τις 
αναφορές, να διασφαλίσουν την προστασία των μελών της διασποράς του Σινγιάνγκ 
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και να επιταχύνουν τις αιτήσεις ασύλου από Ουιγούρους και άλλους μουσουλμάνους 
τουρκικής καταγωγής· χαιρετίζει την απόφαση που έλαβαν η Γερμανία και η Σουηδία 
για την αναστολή της επιστροφής όλων των Ουιγούρων, των Καζάχων ή άλλων 
μουσουλμάνων τουρκικής καταγωγής στην Κίνα, δεδομένου του κινδύνου αυθαίρετης 
κράτησης, βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης·

5. παρατηρεί με ανησυχία ότι η ζωτική σημασία που έχει η «μακροπρόθεσμη 
σταθερότητα» του Σινγιάνγκ για την επιτυχία της πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας 
Δρόμος» έχει οδηγήσει στην εντατικοποίηση των μακροχρόνιων στρατηγικών ελέγχου 
που συμπληρώνονται από ένα εύρος τεχνολογικών καινοτομιών και μια ταχεία αύξηση 
των δαπανών για την εγχώρια ασφάλεια, καθώς και στη χρήση αντιτρομοκρατικών 
μέτρων για την ποινικοποίηση των διαμαρτυριών και των αντιφρονούντων μέσω της 
εφαρμογής ενός ευρέος ορισμού της «τρομοκρατίας»· εκφράζει την ανησυχία του για 
τα μέτρα που λαμβάνει το κινεζικό κράτος για τη διασφάλιση της «συνολικής 
εποπτείας» του Σινγιάνγκ μέσω της εγκατάστασης του συστήματος ηλεκτρονικής 
παρακολούθησης Skynet σε μείζονες αστικές περιοχές και συσκευών GPS σε όλα τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, της χρήσης σαρωτών αναγνώρισης προσώπου σε σταθμούς 
ελέγχου, σιδηροδρομικούς σταθμούς και πρατήρια καυσίμων, και μιας εκστρατείας 
συλλογής δειγμάτων αίματος από την αστυνομία του Σινγιάνγκ με σκοπό την 
περαιτέρω επέκταση της βάσης δεδομένων DNA της Κίνας· εκφράζει περαιτέρω 
ανησυχίες για το γεγονός ότι η Κίνα εξάγει ήδη τέτοιες τεχνολογίες σε απολυταρχικά 
καθεστώτα σε όλο τον κόσμο·

6. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για αναφορές σχετικά με την πιθανή χρήση της 
καταναγκαστικής εργασίας που λαμβάνει χώρα στα στρατόπεδα από την αλυσίδα 
εφοδιασμού εταιρειών της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στο Σινγιάνγκ, καθώς και για 
αναφορές που κάνουν λόγο για συνεργασία με τα κινεζικά θεσμικά όργανα που 
εμπλέκονται στη μαζική παρακολούθηση ή κράτηση μελών του πληθυσμού των 
Ουιγούρων· καλεί τους παράγοντες του ιδιωτικού τομέα να αξιολογήσουν τις 
δεσμεύσεις τους στο Σινγιάνγκ και να τερματίσουν τις επιχειρηματικές σχέσεις, όταν 
διαπιστώνεται ότι υποκινούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε άμεσα 
είτε έμμεσα·

7. καλεί τις κινεζικές αρχές να απελευθερώσουν αμέσως και χωρίς όρους όλους τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους ακτιβιστές, τους δικηγόρους, τους 
δημοσιογράφους και τους καταγγέλλοντες που κρατούνται για το έργο τους στον τομέα 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να θέσουν τέρμα στη συνεχιζόμενη καταστολή σε 
βάρος τους, που γίνεται με τη μορφή της κράτησης, της δικαστικής παρενόχλησης και 
του εκφοβισμού· τονίζει, επιπλέον, ότι οι κινεζικές αρχές πρέπει να μεριμνήσουν ώστε 
όλοι όσοι κρατούνται σε απομόνωση να έλθουν αμέσως σε επαφή με τα μέλη της 
οικογένειάς τους και τους δικηγόρους τους, και οι συνθήκες κράτησης όλων των 
φυλακισμένων να πληρούν τα πρότυπα που καθορίζονται στη «δέσμη αρχών για την 
προστασία όλων των προσώπων που τελούν υπό οποιαδήποτε μορφή κράτησης ή 
φυλάκισης», η οποία εγκρίθηκε με το ψήφισμα 43/173 της Γενικής Συνέλευσης του 
ΟΗΕ, της 9ης Δεκεμβρίου 1988, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ιατρική 
περίθαλψη·

8. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να πείσουν την κινεζική κυβέρνηση να κλείσει τα στρατόπεδα και να θέσει 
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τέλος σε όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σινγιάνγκ· καλεί την 
ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επαναλαμβάνουν αυτό το μήνυμα στην κινεζική 
κυβέρνηση με κάθε ευκαιρία και στα υψηλότερα επίπεδα· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η προσέγγιση που ακολούθησε και τα μέσα που χρησιμοποίησε μέχρι 
στιγμής η ΕΕ δεν οδήγησαν σε απτή πρόοδο όσον αφορά την επίδοση της Κίνας στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία έχει απλώς επιδεινωθεί υπό την προεδρία 
του Xi Jinping· προτρέπει τη νέα Επιτροπή να εκπονήσει και να εφαρμόσει μια 
ολιστική στρατηγική της ΕΕ με στόχο την επίτευξη πραγματικής προόδου όσον αφορά 
τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα·

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, στην κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε μετά την 21η 
σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας, η ΕΕ και η Κίνα επιβεβαίωσαν εκ νέου ότι όλα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά, αδιαίρετα, αλληλεξαρτώμενα και 
αλληλένδετα·

10. καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τη διεθνή κοινότητα να εργαστούν για την 
επιβολή κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου των εξαγωγών για την άρνηση πρόσβασης 
στην Κίνα σε τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την παραβίαση βασικών 
δικαιωμάτων·

11. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η ΕΕ να θίγει το ζήτημα των 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, και ιδίως την περίπτωση των 
μειονοτήτων στο Θιβέτ και το Σινγιάνγκ – των οποίων οι θεμελιώδεις ελευθερίες και τα 
δικαιώματα περιορίζονται εδώ και καιρό από τις κινεζικές αρχές – σε κάθε πολιτικό 
διάλογο και διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις κινεζικές αρχές, σύμφωνα με 
τη δέσμευση της ΕΕ να εκφράζει μια ισχυρή, σαφή και ενιαία φωνή στην προσέγγισή 
της σχετικά με αυτή τη χώρα· επαναλαμβάνει ότι, στο πλαίσιο της εν εξελίξει 
διαδικασίας μεταρρύθμισης και αυξανόμενης παγκόσμιας δραστηριοποίησής της, η 
Κίνα επέλεξε να ενταχθεί στο διεθνές πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
προσυπογράφοντας ένα ευρύ φάσμα διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· 
ζητεί, ως εκ τούτου, την καθιέρωση διαλόγου με την Κίνα προκειμένου να ενθαρρυνθεί 
η τήρηση αυτών των δεσμεύσεων· τονίζει, επιπλέον, την ιδιαίτερη ανάγκη να 
συνεχίσουν οι κινεζικές αρχές να εφαρμόζουν τις εθνικές μεταρρυθμίσεις που 
απαιτούνται για την κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά 
δικαιώματα, του 1966, το οποίο υπεγράφη από την Κίνα το 1998·

12. ενθαρρύνει τη χρήση όλων των μέσων, συμπεριλαμβανομένων των στοχευμένων 
κυρώσεων, εφόσον κριθούν κατάλληλα και αποτελεσματικά, εναντίον των Κινέζων 
αξιωματούχων που είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής 
μαζικής κράτησης Ουιγούρων και άλλων μουσουλμάνων τουρκικής καταγωγής στο 
Σινγιάνγκ και για την ενορχήστρωση της σοβαρής καταστολής της θρησκευτικής 
ελευθερίας, της ελεύθερης κυκλοφορίας και άλλων βασικών δικαιωμάτων στην 
περιοχή·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, καθώς και στην κυβέρνηση και το 
κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.


