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B9-0246/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii Ujgurov v Číne (kauza China Cables)
(2019/2945(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Číne, najmä na uznesenia z 
18. apríla 2019 o Číne, najmä o situácii náboženských a etnických menšín1, zo 4. 
októbra 2018 o masovom svojvoľnom zadržiavaní Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej 
autonómnej oblasti Sin-ťiang2, z 12. septembra 2018 o stave vzťahov medzi EÚ a 
Čínou3 a z 15. decembra 2016 o prípade tibetskej budhistickej akadémie Larung Gar a 
prípade Ilhama Tohtiho4,

– so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov udeliť Sacharovovu cenu za rok 
2019 Ilhamovi Tohtimu, ujgurskému ekonómovi bojujúcemu za práva ujgurskej 
menšiny v Číne,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie prijaté na 21. samite EÚ – Čína 9. apríla 2019,

– so zreteľom na 37. dialóg EÚ a Číny o ľudských právach, ktorý sa konal v Bruseli 1. a 
2. apríla 2019,

– so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) z 12. marca 2019 s 
názvom EÚ – Čína: strategická vízia (JOIN(2019)0005),

– so zreteľom na ústne vyhlásenia EÚ na 39. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva z 18. 
septembra 2018 vo vzťahu k téme 4 a na vyhlásenia Spojeného kráľovstva, Nemecka, 
Francúzska, Fínska a Kanady, ktoré vyjadrili znepokojenie nad svojvoľným 
zadržiavaním Ujgurov v tzv. reedukačných táboroch v Sin-ťiangu,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie o porušovaní a zneužívaní ľudských práv v oblasti 
Sin-ťiang, ktoré predložil stály zástupca Spojeného kráľovstva pri OSN v mene 23 
štátov vrátane 14 členských štátov EÚ Výboru OSN pre odstránenie rasovej 
diskriminácie 29. októbra 2019,

– so zreteľom na článok 36 ústavy Čínskej ľudovej republiky, ktorý zaručuje všetkým 
občanom právo na slobodu náboženského vyznania, a na jej článok 4, ktorý zaručuje 
práva etnických menšín,

– so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach zo 16. 
decembra 1966, ktorý Čína podpísala v roku 1998, ale nikdy ho neratifikovala,

1 Prijaté texty, P8_TA(2019)0422.
2 Prijaté texty, P8_TA(2018)0377.
3 Prijaté texty, P8_TA(2018)0343.
4 Ú. v. EÚ C 238, 6.7.2018, s. 108.
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– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

– so zreteľom na záverečné pripomienky hodnotenia Výboru OSN pre odstránenie rasovej 
diskriminácie týkajúceho sa Číny,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže presadzovanie a dodržiavanie ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu 
by malo zostať stredobodom dlhodobého vzťahu medzi EÚ a Čínou v súlade so 
záväzkom EÚ presadzovať tieto hodnoty vo svojej vonkajšej činnosti a s vyjadrením 
Číny, že sa chce hlásiť k rovnakým hodnotám v rámci vlastného rozvoja a 
medzinárodnej spolupráce;

B. keďže situácia v oblasti Sin-ťiang, v ktorej žije viac než 10 miliónov moslimských 
Ujgurov a Kazachov, sa v uplynulých niekoľkých rokoch prudko zhoršila, pretože 
absolútna kontrola nad oblasťou Sin-ťiang sa stala najvyššou prioritou, a to jednak z 
dôvodu nestability a bezpečnostných hrozieb, ktoré Ujgurovia údajne pre oblasť Sin-
ťiang predstavujú, ako aj kvôli strategickej polohe Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-
ťiang z hľadiska iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta;

C. keďže existujú spoľahlivé informácie o tom, že Ujgurovia a ďalšie, predovšetkým 
moslimské etnické menšiny v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang sú obeťami 
svojvoľného zadržiavania, mučenia, závažných obmedzení náboženských praktík a 
kultúry, ako aj digitálneho systému dohľadu, ktorý je taký rozsiahly, že monitoruje 
každý aspekt bežného života, a to prostredníctvom kamier na rozpoznávanie tváre, 
zariadení na sledovanie mobilných telefónov, zberu vzoriek DNA a výraznej a rušivej 
prítomnosti príslušníkov polície;

D. keďže čínske orgány začali svoju najnovšiu kampaň s názvom Tvrdý úder proti 
násilnému extrémizmu v roku 2014, keď využili zámienku rozsiahlych a medzinárodne 
prepojených teroristických hrozieb na ospravedlnenie rozsiahlych represií a hrubého 
porušovania ľudských práv, ktoré boli namierené proti komunitám etnických menšín v 
oblasti Sin-ťiang;

E. keďže existujú dôveryhodné správy o tom, že minimálne niekoľko stoviek tisíc a možno 
dokonca až viac ako milión ľudí je alebo bolo zadržiavaných v tzv. politických 
prevýchovných centrách, ktoré v súčasnosti predstavujú najväčšie masové väznenia 
obyvateľstva patriaceho k etnickým menšinám na svete; keďže existujú správy o tom, 
že malé deti boli poslané do štátnych detských domovov, ak bol čo len jeden z ich 
rodičov zadržaný v internačnom tábore;

F. keďže zverejnením tzv. China Cables boli odhalené bezprecedentné dôkazy o tom, že 
základy pre represívne opatrenia voči Ujgurom, Kazachom a ďalším boli vytvorené v 
sérii prejavov, ktoré prezident Si Ťin-pching predniesol úradníkom v súkromí počas 
návštevy oblasti Sin-ťiang v apríli 2014;

G. keďže zadržiavanie a prenasledovanie Ujgurov a iných moslimských menšín v oblasti 
Sin-ťiang prinútilo mnohých, aby prestali komunikovať so svojimi rodinami a priateľmi 
v zahraničí, a to aj v Európe, zo strachu z odvetných krokov orgánov;
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H. keďže právne predpisy o náboženských záležitostiach, ktoré nadobudli účinnosť vo 
februári 2018, obmedzujú aktivity náboženských skupín a nútia ich konať vo väčšom 
súlade s politikami strany; keďže nové pravidlá sú namierené proti ľuďom, ktorí sú 
spojení s náboženskými komunitami, ktoré nemajú právne postavenie v krajine; keďže 
náboženské komunity čelia v Číne čoraz väčšiemu útlaku;

I. keďže Výbor OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie v auguste 2018 vystavil vládu 
Čínskej ľudovej republiky kritike za porušovanie práv v oblasti Sin-ťiang vrátane 
zriadenia táborov na svojvoľné masové zadržiavanie ľudí; keďže vysoká komisárka 
OSN pre ľudské práva Michelle Bachelet počas svojho historicky prvého prejavu vo 
funkcii v septembri 2018 upozornila na „veľmi znepokojivé obvinenia z rozsiahleho 
svojvoľného zadržiavania Ujgurov a iných moslimských komunít v tzv. reedukačných 
táboroch v celej oblasti Sin-ťiang“;

J. keďže internačné tábory v oblasti Sin-ťiang sa rýchlo rozšírili po vymenovaní Chena 
Quangua za guvernéra tohto regiónu v auguste 2016;

K. keďže čínske menšinové komunity žijúce na území EÚ sú obťažované a prenasledované 
čínskymi orgánmi alebo ich zástupcami;

L. keďže Čína dosiahla v posledných desaťročiach pokrok pri realizácii hospodárskych a 
sociálnych práv tým, že vymanila 700 miliónov ľudí z chudoby, ale výrazným 
spôsobom zlyháva pri zabezpečovaní dodržiavania základných medzinárodných noriem 
v oblasti ľudských práv a základných slobôd;

M. keďže kongres USA prijal 4. decembra 2019 zákon o politike v oblasti ľudských práv 
Ujgurov, ktorý nariaďuje federálnej vláde USA, aby prijala okamžité opatrenia na 
ochranu ľudských práv a zaviedla sankcie za postupy čínskych orgánov v provincii Sin-
ťiang a zároveň aby chránila Ujgurov žijúcich v USA pred obťažovaním a 
prenasledovaním zo strany Číny;

N. keďže EÚ sa vo svojom strategickom rámci pre ľudské práva a demokraciu zaviazala, 
že bude intenzívnejšie podporovať ľudské práva, demokraciu a právny štát vo všetkých 
oblastiach vonkajšej činnosti EÚ a že ľudské práva budú ústredným prvkom jej vzťahov 
so všetkými tretími krajinami vrátane jej strategických partnerov;

1. čo najdôraznejšie odsudzuje posielanie stoviek tisícov Ujgurov a etnických Kazachov 
do tzv. politických reedukačných táborov na základe analýzy údajov zozbieraných v 
rámci systému „prediktívnej policajnej činnosti“, a to aj v dôsledku toho, že vycestovali 
do zahraničia alebo sú uznaní za príliš nábožensky založených; zdôrazňuje, že 
akýkoľvek druh zadržania uplatňovaný v rozpore so základnými medzinárodnými 
právnymi predpismi, prenasledovanie určitých osôb alebo skupín z etnických, 
kultúrnych či náboženských dôvodov a iné neľudské činy, ktoré spôsobujú veľké 
utrpenie alebo vážnu ujmu, spáchané v rámci rozsiahleho alebo systematického útoku 
na civilné obyvateľstvo, sú z hľadiska medzinárodného právneho rámca neprijateľné;

2. vyzýva čínske orgány, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili ujgurského profesora 
Ilhama Tohtiho a aby zároveň zabezpečili, že bude mať pravidelný a neobmedzený 
prístup k svojej rodine a právnikom podľa vlastného výberu a nebude vystavený 
mučeniu ani inému zlému zaobchádzaniu; vyzýva, aby bolo údajné mučenie Ilhama 
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Tohtiho okamžite, účinne a nestranne vyšetrené a aby boli zodpovedné osoby postavené 
pred súd;

3. vyzýva čínske orgány v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang, aby poskytli 
informácie o umiestnení a zdravotnom stave zadržaných osôb a aby ich okamžite 
prepustili, ak neexistuje dôkaz o ich skutočnej trestnej činnosti; vyzýva čínske orgány, 
aby okamžite ukončili prax svojvoľného zadržiavania členov ujgurskej a kazašskej 
menšiny a Tibeťanov bez akéhokoľvek obvinenia, súdneho konania alebo odsúdenia za 
trestný čin, aby zatvorila všetky tábory a detenčné centrá a okamžite a bezpodmienečne 
prepustila zadržané osoby; opakovane vyzýva čínske orgány, aby novinárom a 
medzinárodným pozorovateľom vrátane vysokého komisára OSN pre ľudské práva a 
držiteľov mandátu v rámci osobitných postupov Rady pre ľudské práva umožnili 
slobodný, zmysluplný a neobmedzený prístup do provincie Sin-ťiang;

4. vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti so správami o prenasledovaní Ujgurov v 
zahraničí čínskymi orgánmi, ktorého cieľom je prinútiť ich k tomu, aby pôsobili ako 
informátori vo vzťahu k iným Ujgurom, vrátili sa do oblasti Sin-ťiang alebo o situácii v 
tejto oblasti mlčali, a to v niektorých prípadoch prostredníctvom zadržiavania ich 
rodinných príslušníkov; vyzýva Komisiu a všetky členské štáty EÚ, aby čo najrýchlejšie 
vyšetrili tieto správy, zabezpečili ochranu členov diaspóry z oblasti Sin-ťiang a urýchlili 
žiadosti Ujgurov a iných turkických moslimov o azyl; víta rozhodnutie Nemecka a 
Švédska pozastaviť návrat všetkých etnických Ujgurov, Kazachov či iných turkických 
moslimov do Číny vzhľadom na riziko svojvoľného zadržiavania, mučenia alebo iného 
zlého zaobchádzania;

5. so znepokojením konštatuje, že mimoriadny význam „dlhodobej stability“ v oblasti Sin-
ťiang pre úspech iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta viedol k zintenzívneniu 
dlhodobých stratégií kontroly, ktoré sa rozšírili rôznymi technologickými inováciami a 
rýchlym nárastom výdavkov na domácu bezpečnosť, a zavedeniu protiteroristických 
opatrení na kriminalizovanie disentu a disidentov širokým vymedzením pojmu 
terorizmus; vyjadruje znepokojenie nad opatreniami čínskeho štátu na zabezpečenie tzv. 
komplexného dohľadu nad regiónom Sin-ťiang prostredníctvom zavedenia 
elektronického systému dohľadu Skynet v hlavných mestských oblastiach, 
namontovania GPS lokátorov do všetkých motorových vozidiel, používania snímačov 
na rozpoznávanie tváre na kontrolných stanovištiach, vlakových a čerpacích staniciach a 
kampane polície v oblasti Sin-ťiang zameranej na zhromažďovanie vzoriek krvi na 
ďalšie rozšírenie databázy DNA v Číne; vyjadruje ďalej znepokojenie nad tým, že Čína 
tieto technológie vyváža do autoritárskych režimov na celom svete;

6. vyjadruje hlboké znepokojenie nad správami o možnom využívaní nútenej práce ľudí z 
internačných táborov v dodávateľskom reťazci spoločností z EÚ, ktoré podnikajú v 
oblasti Sin-ťiang, a nad správami o spolupráci s čínskymi inštitúciami zapojenými do 
hromadného sledovania a zadržiavania členov ujgurského obyvateľstva; vyzýva 
subjekty súkromného sektora, aby prehodnotili svoje záväzky v oblasti Sin-ťiang a 
ukončili obchodné vzťahy, ak sa preukáže, že priamo alebo nepriamo napomáhajú 
porušovaniu ľudských práv;

7. naliehavo vyzýva čínske orgány, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili všetkých 
obhajcov ľudských práv, aktivistov, právnikov, novinárov a predkladateľov petícií 
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zadržiavaných za ich prácu v oblasti ľudských práv a aby ukončili neutíchajúce 
represálie voči nim, ktoré majú formu väznenia, súdneho prenasledovania a 
zastrašovania; okrem toho zdôrazňuje, že čínske orgány musia zabezpečiť, aby sa 
všetky osoby zadržiavané v izolácii mohli okamžite spojiť so svojimi rodinnými 
príslušníkmi a právnikmi, a že podmienky všetkých osôb vo väzbe musia spĺňať normy 
stanovené v Súbore zásad OSN na ochranu všetkých osôb vystavených akejkoľvek 
forme zaistenia alebo uväznenia, ktorý bol prijatý rezolúciou Valného zhromaždenia 
OSN č. 43/173 z 9. decembra 1988, ako aj prístup k zdravotnej starostlivosti;

8. naliehavo vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty na prijatie všetkých potrebných 
opatrení s cieľom presvedčiť čínsku vládu, aby zatvorila tábory a zastavila akékoľvek 
porušovanie ľudských práv v oblasti Sin-ťiang; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby túto 
správu pripomínala čínskej vláde pri každej príležitosti a na najvyššej úrovni; vyjadruje 
poľutovanie nad skutočnosťou, že prístup a nástroje doteraz uplatnené EÚ zatiaľ 
nepriniesli hmatateľný pokrok, pokiaľ ide o situáciu v oblasti dodržiavania ľudských 
práv v Číne, ktorá sa za posledné desaťročie len zhoršila; naliehavo vyzýva novú 
Komisiu, aby vypracovala a vykonávala komplexnú stratégiu EÚ s cieľom dosiahnuť 
skutočný pokrok v oblasti ľudských práv v Číne;

9. zdôrazňuje skutočnosť, že EÚ a Čína vo svojom spoločnom vyhlásení vydanom po 21. 
samite EÚ – Čína opätovne potvrdili, že všetky ľudské práva sú univerzálne, 
nedeliteľné, vzájomne závislé a navzájom prepojené;

10. žiada EÚ, jej členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby pracovali na zavedení 
vhodných mechanizmov kontroly vývozu s cieľom zabrániť Číne v prístupe k 
technológiám používaným na porušovanie základných práv;

11. pripomína, že je dôležité, aby EÚ pokračovala v nastoľovaní otázky porušovania 
ľudských práv v Číne v rámci každého politického dialógu a dialógu o ľudských 
právach s čínskymi orgánmi, a to najmä v prípade menšín v Tibete a Sin-ťiangu, 
ktorých základné slobody a práva čínske orgány dlhodobo obmedzujú, v súlade so 
záväzkom EÚ prezentovať silný, jasný a jednotný postoj vo svojom prístupe k tejto 
krajine; opätovne pripomína, že v rámci prebiehajúceho procesu reforiem a čoraz 
intenzívnejšej globálnej angažovanosti si Čína podpísaním širokej škály 
medzinárodných zmlúv o ľudských právach zvolila dodržiavanie medzinárodného 
rámca pre ľudské práva; vyzýva preto na vytvorenie dialógu s Čínou s cieľom nabádať 
ju k plneniu týchto záväzkov; okrem toho zdôrazňuje, že je obzvlášť potrebné, aby 
čínske orgány pokračovali v uskutočňovaní vnútroštátnych reforiem potrebných na 
ratifikáciu Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach z roku 1966, 
ktorý Čína podpísala v roku 1998;

12. nabáda na využívanie celej škály nástrojov vrátane cielených sankcií – ak budú 
považované za vhodné a účinné – voči čínskym úradníkom, ktorí sú zodpovední za 
vypracovanie a vykonávanie politiky masového zadržiavania Ujgurov a iných 
turkických moslimov v oblasti Sin-ťiang a za tvrdé potláčanie náboženskej slobody, 
slobody pohybu a iných základných práv v regióne;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi 
Komisie/vysokému predstaviteľovi Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
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politiku a vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky.


