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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2781/03
υποβολή: Maurizio Turco (NI), Marco Pannella (NI), Marco Cappato (NI), Benedetto Della Vedova 
(NI), Gianfranco Dell'Alba (NI) και Olivier Dupuis (NI)
προς την Επιτροπή

Θέμα: Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στην Κίνα εις βάρος των μελών του κινήματος 
Falun Gong

Έχοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του εθνικού κινεζικού πρακτορείου ειδήσεων Xinhua, 
η κυβέρνηση του Πεκίνου σκοπεύει να εξακολουθήσει τον αγώνα κατά του κινήματος Falun Gong, 
οργάνωσης που χαρακτηρίζεται ως "νοσηρή", "αντικοινωνική" και "αντεπιστημονική" θρησκεία. 
Στην ανακοίνωση αναφέρεται: "Έχουμε επίγνωση ότι ο αγώνας θα είναι μακρός, σκληρός και 
πολύπλοκος. Γι' αυτό πρέπει να βρισκόμαστε διαρκώς σε επαγρύπνηση και να μη φειδόμαστε καμιάς 
προσπάθειας".

Έχοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής - που αναλήφθηκε και ανανεώθηκε με 
αυτόν τον τρόπο από την κυβέρνηση του Πεκίνου - είναι: 1.600 μέλη του κινήματος Falun Gong 
βασανισμένοι και κακοποιημένοι μέχρι θανάτου· 500 άτομα καταδικασμένα σε κάθειρξη άνω των 20 
ετών· 1.000 έγκλειστοι σε ψυχιατρικά ιδρύματα· 25.000 έγκλειστοι σε στρατόπεδα εργασίας για να 
παρακολουθήσουν προγράμματα "αναμόρφωσης"· 100.000 κρατούμενοι χωρίς καμιά δίκη·

Μπορεί να ανακοινώσει η Επιτροπή:

- Γνωρίζει τις δηλώσεις αυτές των επισήμων προθέσεων της κυβέρνησης του Πεκίνου;

- Γνωρίζει ότι σε δικαστήριο χώρας της Ένωσης - το Βέλγιο - έχει κατατεθεί από παράγοντες 
του κινήματος Falun Gong καταγγελία για "γενοκτονία, βασανισμούς και εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας" σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κίνας Jang Zemin, που εξακολουθεί να είναι 
επικεφαλής του στρατού, και δύο στενών συνεργατών του;

- Σκοπεύει να προβεί σε επίσημα διαβήματα, και ποια, προς την κυβέρνηση του Πεκίνου, υπό 
το πρίσμα μάλιστα της διάταξης - που περιέχεται στην έκθεση Van Den Bos και εγκρίθηκε στις 5 
Σεπτεμβρίου 2003 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο -  η οποία καλεί "το Συμβούλιο, την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να καταστήσουν το σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας προτεραιότητα δράσης στις 
σχέσεις της ΕΕ με τις τρίτες χώρες και τους ζητεί να προβλέψουν, σε περίπτωση παραβίασης, 
κυρώσεις όμοιες με αυτές που προβλέπει από το 1998 ο νόμος των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία στον κόσμο (International Religious Freedom Act of 
1998, Public Law - 105-292/105th Congress)";


