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Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността, 
относно спирането на отнемането на органи от лица, лишени от свобода заради 
убежденията си, в Китай1

1. Конвенцията за борба с трафика на човешки органи беше приета от Съвета на 
Европа на 9 юли 2014 г., за да инкриминира нелегалните трансплантации на органи; 
впоследствие тя беше открита за подписване и всяка държава е насърчена да я 
подпише.

2. Съществуват непрестанни и достоверни сведения за системно и одобрено от 
държавата отнемане на органи в Китайската народна република от лица, лишени от 
свобода заради убежденията си, извършвано против волята им, като в повечето 
случаи това са лица, практикуващи мирната духовна практика и упражнения на 
движението Фалун Гонг, но също и уйгури, тибетци и християни.

3. Международната общност категорично осъди отнемането на органи в Китай, като 
следва да бъдат предприети действия, за да бъде прекратено това.

4. Поради сериозността на свързаните с това злоупотреби има ясно изразена 
необходимост незабавно да се организира независимо разследване на 
извършващото се отнемане на органи в Китайската народна република.

5. Комисията и Съветът са призовани да приложат резолюцията на Европейския 
парламент от 12 декември 2013 г. относно отнемането на органи в Китай2 и да 
представят доклад по случая.

6. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се 
предава на Съвета и на Комисията.

1 Съгласно член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент в случай че 
е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, декларацията се публикува в протокола от 
заседанието заедно с имената на подписалите я и се предава на нейните адресати, без това да задължава 
Парламента.
2 Приети текстове, P7_TA(2013)0603.


