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1. Rezumatul petiției

Petiționarul critică politica UE față de Taiwan și China. În UE și în statele membre, cum ar fi 
Germania, se continuă politica privind „o singură Chină”, în ciuda încălcării constante a 
drepturilor omului și a miilor de execuții din Republica Populară. În schimb, Taiwanul încă nu 
este recunoscut ca stat de drept, deși îndeplinește toate criteriile democratice ale UE, cu excepția 
pedepsei cu moartea, care este rareori pusă în aplicare. Prin urmare, petiționarul solicită 
stabilirea unor relații diplomatice depline cu Taiwanul, observând că situația drepturilor omului 
în China trebuie să fie examinată în mod critic. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 iulie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 23 noiembrie 2020

Petiția

Petiția se referă la politica UE față de China și Taiwan. Ea pune sub semnul întrebării urmărirea 
de către UE a politicii sale privind „o singură Chină”, având în vedere statutul Taiwanului ca 
stat de drept cu democrație pluripartită, care contrastează cu deteriorarea situației drepturilor 
omului în China. 

Observațiile Comisiei

Petiționarul cere ca UE să solicite tuturor statelor membre să stabilească relații diplomatice 
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depline cu Taiwanul. 

Astfel cum se menționează în Strategia UE privind China din iulie 20161, Uniunea Europeană 
își confirmă angajamentul față de politica sa privind „o singură Chină” și față de dezvoltarea 
relațiilor sale cu Taiwanul. UE prețuiește cooperarea sa cu Taiwanul în calitate de partener care 
împărtășește aceeași viziune, susținând valorile comune care stau la baza sistemului său de 
guvernare, cum ar fi democrația, drepturile omului și statul de drept. Cooperarea și dialogul UE 
cu Taiwanul acoperă o gamă largă de aspecte, în special aspecte comerciale și economice, legate 
de drepturile omului, de mediu, de energia din surse regenerabile și de inovare, precum și 
aspecte legate de muncă. UE este hotărâtă să continue dezvoltarea schimburilor pe teme în care 
interesele și valorile noastre converg. 

De asemenea, UE sprijină soluțiile practice privind participarea semnificativă a Taiwanului la 
forurile internaționale, inclusiv la Organizația Mondială a Sănătății (OMS), ori de câte ori acest 
lucru este în concordanță cu politica UE privind „o singură Chină” și cu obiectivele și interesele 
politicilor UE. Epidemia de coronavirus este un caz clar în care experiența, competențele 
tehnice și capacitățile Taiwanului aduc valoare adăugată. 

Petiționarul susține că UE ar trebui să pună capăt interdicțiilor de călătorie impuse la nivelul 
UE politicienilor taiwanezi aleși și să deschidă birouri de legătură la Taipei și Bruxelles. Din 
2003, Biroul economic și comercial european reprezintă interesele UE în Taipei. În plus, din 
1976, la Bruxelles funcționează o reprezentanță a Taiwanului. Nu există interdicții de călătorie 
care să vizeze cetățeni taiwanezi. 

Petiționarul solicită UE să interzică intrarea în UE a tuturor politicienilor chinezi implicați în 
încălcări ale drepturilor omului și să publice un raport anual privind situația drepturilor omului 
în China. UE este, într-adevăr, foarte îngrijorată de deteriorarea situației drepturilor omului în 
China, aceasta fiind monitorizată îndeaproape. 

UE și statele sale membre și-au exprimat în repetate rânduri preocupările, la nivel bilateral și 
multilateral. Cel mai recent, în cadrul celui de-al 22-lea summit UE-China (22 iunie 2020), 
președintele Comisiei și președintele Consiliului au comunicat conducerii chineze preocupările 
UE cu privire la situația drepturilor omului în China. În plus, dialogul anual UE-China privind 
drepturile omului reprezintă o platformă prin care pot fi transmite autorităților chineze 
preocupările UE legate de o gamă largă de încălcări ale drepturilor omului. Acest dialog este o 
ocazie pentru a publica un comunicat de presă care include cazuri și situații specifice.

Concluzii

Petiționarul a exprimat preocupări întemeiate cu privire la deteriorarea situației drepturilor 
omului în China și la necesitatea de a dezvolta în continuare relațiile cu Taiwanul. Nu există 
însă dovezi că ar fi necesară o reevaluare a angajamentului UE față de politica sa privind „o 
singură Chină”. UE va monitoriza în continuare situația drepturilor omului în China și își va 
continua cooperarea cu Taiwanul.

1 https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/07/18/fac-china-conclusions/
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