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dwar is-sitwazzjoni tal-Ujguri fiċ-Ċina (China Cables)
(2019/2945(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu, b'mod partikolari tal-
10 ta' Marzu 2011 dwar is-sitwazzjoni u l-wirt kulturali f'Kashgar (ir-Reġjun 
Awtonomu Xinjiang Uyghur, iċ-Ċina)1, u tal-4 ta' Ottubru 2018 dwar id-detenzjoni 
arbitrarja tal-massa tal-Ujguri u l-Każaki fir-Reġjun Awtonomu Ujgur ta' Xinjiang2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Settembru 2018 dwar il-qagħda tar-
relazzjonijiet UE-Ċina3,

– wara li kkunsidra s-37 ċiklu tad-Djalogu UE-Ċina dwar id-Drittijiet tal-Bniedem li sar 
Brussell fl-1 u fit-2 ta' April 2019,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-UE - punt 4, maħruġa fid-39 sessjoni tal-Kunsill 
tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fit-18 ta' Settembru 2018 intitolata "Is-sitwazzjoni 
tad-Drittijiet tal-Bniedem li tirrikjedi l-attenzjoni tal-Kunsill",

– wara li kkunsidra s-Sħubija Strateġika bejn l-UE u ċ-Ċina varata fl-2003,

– wara li kkunsidra t-telegramma China Cables u l-bullettini Daily Essentials tal-
Pjattaforma Integrata tal-Operazzjonijiet Konġunti (Integrated Joint Operations 
Platform) nri 2, 9, 14 u 20,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi fir-Reġjun Awtonomu Ujgur tax-Xinjiang (XUAR) fil-Majjistral taċ-Ċina jgħixu 
madwar 11-il miljun ruħ ta' etnija Ujgura u Każaka;

B. billi fl-24 ta' Novembru 2019 ħarġu fid-dieher dokumenti sigrieti tal-Gvern Ċiniż li 
jmorru lura għall-2017, magħrufin komunement bl-isem China Cables, li żvelaw il-
manwal tal-operazzjonijiet għat-tmexxija tal-kampijiet ta' detenzjoni tal-massa fix-
Xinjiang u espona l-mekkaniżmi tas-sistema ta' sorveljanza tal-massa u ta' pulizija 
predittiva tar-reġjun, b'hekk ġew ikkonfermati l-konklużjonijiet tal-esperti abbażi ta' 
ritratti satellitari, data u xhieda okulari li ġew ippubblikati f'dawn l-aħħar snin;

C. billi d-dokumenti li nkixfu jinkludi l-manwal tal-operazzjonijiet, jew "telegramma", li 
fih linji gwida dettaljati għat-tmexxija tal-kampijiet, u erba' briefings qosra tal-
intelligence, magħrufin bl-isem "bullettini", li taw indikazzjonijiet dwar l-użu ta' kuljum 

1 ĠU C 199 E, 7.7.2012, p. 185.
2 Testi adottati, P8_TA(2018)0377.
3 Testi adottati, P8_TA(2018)0343.
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tal-Pjattaforma Integrata tal-Operazzjonijiet Konġunti (Integrated Joint Operation 
Platform - IJOP), programm ta' sorveljanza tal-massa u ta' pulizija predittiva li janalizza 
d-data mix-Xinjiang; billi d-dokumenti ġew ivverifikati minn lingwisti u esperti, li 
kkonfermaw l-awtentiċità tagħhom;

D. billi ċ-China Cables jikkostitwixxu l-ewwel kxif ta' dokumenti kklassifikati tal-Gvern 
Ċiniż li żvelaw il-mekkaniżmi interni tal-kampijiet, is-severità tal-kundizzjonijiet 
t'hemm ġew, u r-reġim diżumanizzanti li jirregola r-rutina ta' kuljum tal-internati;

E. billi l-Gvern Ċiniż sejjaħ id-dokumenti mikxufa "pura invenzjoni u aħbarijiet foloz";

F. billi l-qagħda tad-drittijiet tal-bniedem fix-Xinjiang marret malajr għall-agħar matul 
dawn l-aħħar snin, speċjalment minn mindu fix-Xinjiang ġiet varata l-kampanja "Strike 
Hard Campaign against Violent Terrorism" (Azzjoni Ħarxa kontra t-Terroriżmu 
Vjolenti) fl-2014; billi l-gwerra tal-Gvern Ċiniż kontra t-terrur fix-Xinjiang qed tinbidel 
dejjem aktar fi gwerra kontra r-reliġjon u l-appartenenza etnika; billi ġew intensifikati 
drastikament il-miżuri repressivi mindu s-Segretarju tal-Partit Komunista Ċiniż (PKĊ), 
Chen Quanguo, ħa f'idejh it-tmexxija tax-Xinjiang fl-2016; billi f'isem il-ġlieda kontra l-
"estremiżmu reliġjuż" u ż-żamma tal-"istabbiltà soċjali", il-minoranzi Musulmani tal-
Ujguri u tal-Każaki qegħdin jinżammu arbitrarjament f'ċentri tad-detenzjoni preventiva, 
f'ħabsijiet u fi strutturi ta' riedukazzjoni politika extraġudizzjarji;

G. billi, skont stimi affidabbli, in-numru ta' detenuti li huma jew kienu miżmuma fi 
strutturi ta' riedukazzjoni politika hu madwar miljun; billi dawn l-istrutturi ta' 
riedukazzjoni huma msemmija wkoll "ċentri ta' taħriġ vokazzjonali";

H. billi ġie rappurtat li d-detenuti qed jinżammu f'kundizzjonijiet ħżiena, suġġetti għal 
indottrinazzjoni politika, inklużi korsijiet obbligatorji fil-patrijottiżmu, u huma 
mġegħlin jiddenunzjaw l-identità etnika u reliġjuża tagħhom;

I. billi xhieda diretta u riċerka akkademika kredibbli indikaw li hemm fil-mira, b'mod 
intenzjonat, Ujguri li għandhom rabtiet ma' nies residenti barra mill-pajjiż u dawk bi 
twemmin reliġjuż;

J. billi l-Ujguri li jgħixu barra l-pajjiż ġew taħt pressjoni biex imorru lura ċ-Ċina, spiss bl-
appoġġ tal-Istati ospitanti; billi l-ambaxxati Ċiniżi rrifjutaw li jġeddu ħafna passaporti 
tal-Ujguri, u dan wassal għal inċertezza f'dawk li huma impjiegi u studju; billi d-
dokumenti taċ-China Cables isemmu fid-dettall direttivi espliċiti għall-arrest ta' Ujguri 
b'ċittadinanza barranija u għat-tiftix ta' Ujguri tax-Xinjiang li residenti barra, uħud 
minnhom tkeċċew iċ-Ċina minn gvernijiet awtoritarji; billi d-dokumenti indikaw li l-
ambaxxati u l-konsulati Ċiniżi kellhom rwol strumentali f'din il-prattika;

K. billi l-Bullettin nru 2 isemmi lista tal-IJOP ta' 1 535 ruħ mix-Xinjiang "li kisbu 
ċittadinanza barranija kif ukoll applikaw għal viżi Ċiniżi"; billi stabbilixxa li 75 jinsabu 
fiċ-Ċina u 12 kienu ċittadini tal-UE;

L. billi xi ġurnalisti barranin saritilhom pressjoni biex jastjenu milli jirrapportaw dwar 
kwistjonijiet sensittivi, bħad-drittijiet tal-bniedem tal-Ujguri u l-użu ta' kampijiet ta' 
internament, li f'xi każijiet kien jinkludi r-rifjut li jiġġeddu l-akkreditament għall-
istampa;
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M. billi l-professur tal-ekonomija Ujgur Ilham Tohti ġie kkundannat għomru l-ħabs fit-
23 ta' Settembru 2014 bl-akkuża ta' separatiżmu wara li ġie arrestat f'Jannar tal-istess 
sena; billi Ilham Tohti dejjem ċaħad is-separatiżmu u l-vjolenza u fittex ir-
rikonċiljazzjoni bbażata fuq ir-rispett tal-kultura Ujgura; billi l-Parlament Ewropew ta l-
Premju Sakharov tal-2019 lil Ilham Tohti;

N. billi l-Kungress tal-Istati Uniti dan l-aħħar adotta l-Liġi dwar il-Politika tad-Drittijiet 
tal-Bniedem tal-Ujguri li jinkariga lill-Gvern Federali jipproteġi lill-Ujguri residenti fl-
Istati Uniti mill-vessazzjonijiet u mill-persekuzzjonijiet min-naħa taċ-Ċina;

O. billi f'dawn l-aħħar snin il-Gvern Ċiniż iddedika riżorsi finanzjarji, umani u tekniċi 
enormi għall-kontroll soċjali fix-Xinjiang biex jiżgura "superviżjoni komprensiva" 
permezz ta' sorveljanza elettronika, l-installazzjoni ta' lokalizzaturi GPS fil-vetturi, l-
użu ta' scanners ta' rikonoxximent tal-wiċċ fil-postijiet tal-kontroll u kampanji ta' ġbir ta' 
kampjuni tad-demm min-naħa tal-pulizija tax-Xinjiang biex tkompli twessa' l-bażi tad-
data Ċiniża tad-DNA; billi d-dokumenti li nkixfu jiżvelaw il-mod kif is-sistema hija 
kapaċi takkumula kwantitajiet kbar ta' data personali privata permezz ta' tfittxijiet 
manwali mingħajr mandat, kameras għar-rikonoxximent tal-wiċċ u mezzi oħra ta' 
identifikazzjoni tad-detenuti potenzjali, immarkar ta' mijiet u ta' eluf ta' ċittadini għall-
investigazzjoni sempliċement talli użaw ċerti applikazzjonijiet popolari għall-mobiles, u 
bl-użu tal-intelliġenza artifiċjali biex tfassal listi twal ta' persuni hekk imsejħa suspetti 
abbażi ta' din id-data;

P. billi l-awtoritajiet qegħdin jissorveljaw mill-qrib il-familji u n-netwerks soċjali tal-
persuni bħala indikaturi tal-livell ta' affidabbiltà politika tagħhom; billi l-Gvern qiegħed 
iżomm f'detenzjoni n-nies u jissottomettihom għal livell dejjem ogħla ta' sorveljanza 
mhux biss abbażi ta' kif iġibu ruħhom jew fiex jemmnu, iżda wkoll kif iġibu ruħhom u 
fiex jemmnu l-familjari tagħhom – forma ta' kastig kollettiv li jmur kontra d-dritt 
internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem;

Q. billi l-awtoritajiet tax-Xinjiang għamlu r-rabtiet ma' barra reat punibbli, u fil-mira hemm 
dawk b'konnessjonijiet ma' lista uffiċjali ta' 26 pajjiż sensittiv; billi l-persuni li żaru 
dawn il-pajjiżi, għandhom familjari jgħixu hemm jew inkella kkomunikaw b'mod ieħor 
ma' nies hemm, ġew interrogati, detenuti u saħansitra pproċessati u impriġunati;

R. billi r-repressjoni insidjuża u brutali tal-poplu Ujgur fix-Xinjiang hija biss aspett wieħed 
ta' attakk usa' fuq il-libertà ta' reliġjon fiċ-Ċina kollha, imsaħħa ulterjorment b'emendi 
lill-qafas ġuridiku, bħal-Liġi dwar is-Sigurtà Nazzjonali tal-2015, il-Liġi dwar il-Ġlieda 
kontra t-Terroriżmu tal-2016, il-Liġi dwar iċ-Ċibersigurtà tal-2017 u l-Liġi dwar ir-
Regolamenti tal-Affarijiet Reliġjużi emendati fl-2018, b'hekk sar aktar strett il-kontroll 
tal-Gvern Ċiniż fuq l-Ujguri tax-Xinjiang u fuq l-minoranzi etniċi u reliġjużi l-oħra, u 
ġew stabbiliti definizzjonijiet wiesgħa ta' reati kontra s-sigurtà nazzjonali relatati mat-
terroriżmu u mal-estremiżmu;

1. Huwa mħasseb ħafna bis-sistema tal-kampijiet ta' riedukazzjoni politika li nħolqu fir-
Reġjun Awtonomu Ujgur tax-Xinjiang, u bl-implimentazzjoni ta' firxa wiesgħa ta' 
miżuri ta' sorveljanza fir-reġjun; huwa inkwetat bl-indottrinazzjoni politika furzata u 
bil-maltrattament tad-detenuti fl-istrutturi ta' riedukazzjoni;

2. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Ċiniżi jagħlqu minnufih il-kampijiet ta' riedukazzjoni politika 
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kollha fix-Xinjiang, u jilliberaw dawk kollha li skont rapporti huma detenuti minħabba 
t-twemmin u l-prattiki kulturali tagħhom; jistieden lill-Gvern Ċiniż jirrispetta d-drittjiet 
tal-libertà ta' espressjoni, għaqda, assoċjazzjoni, reliġjon u kultura;

3. Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar l-implimentazzjoni ta' miżuri li jiżguraw 
is"superviżjoni komprensiva" tar-reġjun min-naħa tal-Istat permezz tal-installazzjoni 
tas-sistema ta' sorveljanza elettronika Ċiniża "Skynet" fiż-żoni urbani ewlenin, l-
installazzjoni ta' lokalizzaturi GPS fil-vetturi kollha, l-użu ta' scanners għar-
rikonoxximent tal-wiċċ fil-postijiet tal-kontroll u fl-istazzjonijiet tal-ferrovija u fil-
pompi tal-petrol, u l-kampanji ta' ġbir ta' kampjuni tad-demm min-naħa tal-pulizija tax-
Xinjiang biex tkompli twessa' l-bażi tad-data Ċiniża tad-DNA;

4. Jistieden lill-UE u lill-komunità internazzjonali jistabbilixxu mekkaniżmu indipendenti 
ta' investigazzjoni biex tinġabar l-informazzjoni dwar id-detenzjonijiet arbitrarji u 
abbużi oħrajn fix-Xinjiang;

5. Itenni t-talba tiegħu lill-Gvern Ċiniż biex minnufih u mingħajr l-ebda kundizzjoni jeħles 
lill-istudjuż Ujgur Ilham Tohti u lill-persuni l-oħra arrestati sempliċement minħabba l-
eżerċizzju paċifiku tal-libertà ta' espressjoni tagħhom u, sakemm jinħelsu, jappella liċ-
Ċina tiżgura li jkollhom aċċess regolari u mingħajr restrizzjonijiet għall-familji tagħhom 
u għall-avukati li jagħżlu huma;

6. Jistieden lill-awtoritajiet Ċiniżi jippermettu aċċess liberu u bla xkiel għall-ġurnalisti u l-
osservaturi internazzjonali fil-provinċja tax-Xinjiang;

7. Jissottolinja li l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt iridu jkomplu 
jinżammu fil-qalba tal-involviment tal-UE maċ-Ċina. jisħaq fuq l-importanza għall-UE 
u għall-komunità internazzjonali li jaġixxu b'mod sod biex jippromwovu r-rispett totali 
tad-drittijiet tal-bniedem fir-relazzjonijiet tagħhom maċ-Ċina;

8. Jilqa' pożittivament id-deċiżjoni li ħadu diversi Stati Membri li jissospendu r-ritorn tal-
persuni kollha tal-persuni kollha ta' appartenenza etnika Ujgura, Każaka jew ta' 
Musulmani Torok oħrajn lejn iċ-Ċina, u jistieden lill-Istati Membri l-oħra jimxu fuq dan 
l-eżempju; jistieden ukoll lill-Istati Membri tal-UE jinvestigaw, meta jkun il-każ, abbażi 
tal-liġijiet nazzjonali, lill-intimidazzjoni tal-Gvern Ċiniż fil-konfront tal-komunitajiet 
tad-dijaspora Musulmana Torka fl-Ewropa;

9. Jistieden lill-UE tissorvelja mill-qrib il-qagħda tad-drittijiet tal-bniedem fix-Xinjiang, u 
tqajjem il-kwistjoni fil-laqgħat rilevanti kollha mal-kontropartijiet Ċiniżi tagħha fil-
livelli kollha; jistieden lill-UE tfassal lista ta' persuni fiċ-Ċina li jistgħu jkunu suġġetti 
għal sanzjonijiet individwali mmirati minħabba l-kompliċità tagħhom fil-persekuzzjoni 
tal-Ujguri, ta' minoranzi etniċi u reliġjużi oħrajn taċ-Ċina u tad-difensuri tad-drittijiet 
tal-bniedem;

10. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, lill-Istati Membri, lill-
Gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u lill-Kungress Popolari Nazzjonali.


