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0048/2016
Írásbeli nyilatkozat az Európai Parlament eljárási szabályzatának 136. cikke alapján a
lelkiismereti foglyokon végzett szerveltávolítások Kínában folytatott gyakorlatának
leállításáról1

1. A szervkereskedelem elleni egyezményt 2014. július 9-én fogadta el az Európai Tanács az
illegális szervátültetések büntetendővé tétele érdekében; Az egyezmény ezt követően
aláírással történő elfogadásra nyitva állt, és minden országot arra ösztönöznek, hogy írja
alá.
2. Hiteles jelentések érkeznek a lelkiismereti foglyok szerveinek beleegyezésük nélküli
kioperálásáról a Kínai Népköztársaságban, amit szisztematikusan és az állam
jóváhagyásával hajtanak végre. Ezek a beszámolók főként a Falun Gong békés meditáció
és gyakorlatok végzőitől érkeznek, de ujguroktól, tibetiektől és keresztényektől is
hallhatunk róluk.
3. A nemzetközi közösség szigorúan elítéli a Kínában végrehajtott szerveltávolításokat, és
fellépéseket kezdeményez e gyakorlat felszámolására.
4. Az eljárás hátterét képező visszaélés súlyossága miatt egyértelműen szükség van arra,
hogy haladéktalanul független nyomozást szervezzenek a szerveltávolítás Kínai
Népköztársaságban folytatott jelenlegi gyakorlatával kapcsolatban.
5. A Bizottságot és a Tanácsot felkérik arra, hogy hajtsák végre a Parlament 2013. december
12-i állásfoglalását a szervkivételek Kínában folytatott gyakorlatáról2, és állítsanak össze
jelentést az ügyről.
6. Jelen nyilatkozat az aláírók nevével együtt továbbításra kerül a Tanácsnak és a
Bizottságnak.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 123. cikke (4) és (5) bekezdésének megfelelően a nyilatkozatot,
amennyiben azt a képviselők többsége aláírja, az aláírók nevével együtt a jegyzőkönyvben közzéteszik, majd
továbbítják a címzetteknek; a nyilatkozat azonban nem bír kötelező erővel a Parlament számára.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0603.
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