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Pergunta com pedido de resposta escrita  E-005907/2020
ao Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros 
e a Política de Segurança
Artigo 138.º do Regimento
Isabel Santos (S&D), Marisa Matias (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), David Lega (PPE), 
Aušra Maldeikienė (PPE), Salima Yenbou (Verdes/ALE), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), 
Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Raphaël Glucksmann (S&D), Isabel 
Carvalhais (S&D), Alviina Alametsä (Verdes/ALE), Hannes Heide (S&D), Miriam Lexmann (PPE)

Assunto: Programas de trabalho coercivo no Tibete

Em setembro de 2020, a Fundação Jamestown publicou um relatório12 no qual se revelava o vasto 
programa de trabalho coercivo da China na Região Autónoma do Tibete. Desde janeiro de 2020, este 
programa já obrigou mais de meio milhão de tibetanos das zonas rurais a abandonar as suas terras e 
a dirigir-se para centros de formação de tipo militar. O programa promove alegadamente 
pressupostos racistas sobre o «atraso» dos tibetanos, procura reduzir a influência do budismo e 
obriga os tibetanos a abandonar o seu modo de vida tradicional sob pretexto de redução da pobreza.

1. Condena a UE estes programas de trabalho coercivo, que violam os direitos fundamentais dos 
tibetanos, incluindo o seu direito à livre circulação e aos seus próprios meios de subsistência?

2. No âmbito do diálogo UE-China sobre direitos humanos, que medidas tenciona a UE tomar no 
sentido de pressionar a China a respeitar as suas obrigações internacionais em matéria de 
direitos humanos?

3. Tenciona a UE adotar sanções específicas (proibição de vistos, congelamentos de bens, etc.) 
contra os responsáveis pelo estabelecimento destes programas no Tibete?
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