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Въпрос с искане за писмен отговор E-001326/2022
до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Член 138 от Правилника за дейността
Енгин Ероглу (Renew), Давид Лега (PPE), Раса Юкнявичиене (PPE), Фредерик Рийс 
(Renew), Рафаел Глюксман (S&D), Иржи Поспишил (PPE), Райнхард Бютикофер 
(Verts/ALE), Мириам Лексман (PPE), Виола фон Крамон-Таубадел  (Verts/ALE), Салима 
Йенбу (Renew), Петер ван Дален (PPE), Ружа  Тун унд Хоенщайн (Renew), Илхан Кючюк 
(Renew), Хавиер Нарт (Renew), Исаскун Билбао Барандика (Renew), Карлес Пучдемон и 
Казамажо (NI), Антони Комин и Оливерес (NI), Клара Понсати и Убиолс (NI), Джана Ганча 
(ID), Витолд Ян Вашчиковски (ECR), Андрюс Кубилюс (PPE)

Относно: Решение на Уйгурския съд

На 9 декември 2021 г. Уйгурският съд произнесе окончателното си съдебно решение. Въз 
основа на задълбочена оценка на всички налични доказателства Съдът заключи „без никакво 
съмнение“, че Китайската народна република (КНР) е извършила изтезания и престъпления 
срещу човечеството срещу уйгурите и че „чрез налагане на мерки за предотвратяване на 
ражданията, предназначени да унищожат значителна част от уйгурите в Синдзян, е извършила 
геноцид“.

Според решението на Международния съд по делото Босна срещу Сърбия „задължението на 
дадена държава да предотвратява [геноцид], както и съответстващото задължение за 
предприемане на действия, се пораждат в момента, в който държавата научи, или следва 
разумно да се предположи, че е научила, за съществуването на сериозен риск от извършване 
на геноцид“.

1. Как заместник-председателят/върховен представител оценява производството на 
Уйгурския съд и неговата констатация, че е извършен геноцид срещу уйгурите?

2. След като му беше представена оценка на най-изчерпателния набор от доказателства в 
света, свързани с преследването на уйгурския народ, счита ли ЗП/ВП, че ЕС е научил за 
съществуването най-малкото на сериозен риск от геноцид срещу уйгурите?

3. Като се има предвид, че е невъзможно да се заведе дело срещу КНР в никой официален 
международен съд, като например Международния съд или Международния наказателен 
съд, счита ли ЗП/ВП, че Уйгурският съд е подходяща алтернатива за адекватна оценка на 
действията на КНР срещу уйгурите?

Подкрепящо лице1

1 Този въпрос се подкрепя от друг член на ЕП, различен от неговите вносители: Роза Д'Амато 
(Verts/ALE)


