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Euroopan parlamentin päätöslauselma uiguurien tilanteesta Kiinassa (ns. China Cables 
-tietovuoto)
(2019/2945(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kiinan tilanteesta, erityisesti 18. huhtikuuta 
2019 antamansa päätöslauselman Kiinasta ja erityisesti uskonnollisten ja etnisten 
vähemmistöjen tilanteesta1, 4. lokakuuta 2018 antamansa päätöslauselman uiguurien ja 
kazakkien mielivaltaisista joukkovangitsemisista Xinjiangin uiguurien autonomisella 
alueella2, 12. syyskuuta 2018 antamansa päätöslauselman EU:n ja Kiinan suhteiden 
tilasta3, 15. joulukuuta 2016 antamansa päätöslauselman Larung Garin 
tiibetinbuddhalaisen akatemian ja Ilham Tohtin tapauksista4, 10. maaliskuuta 2011 
antamansa päätöslauselman Kashgarin tilanteesta ja kulttuuriperinnöstä (Xinjiangin 
uiguurien autonominen alue, Kiina)5 ja 26. marraskuuta 2009 antamansa 
päätöslauselman Kiinasta: vähemmistöjen oikeudet ja kuolemanrangaistuksen käyttö6,

– ottaa huomioon päätöksensä myöntää vuoden 2019 Saharov-palkinto 
uiguuritaloustieteilijä Ilham Tohtille, joka puolustaa rauhanomaisesti Kiinan 
uiguurivähemmistön oikeuksia,

– ottaa huomioon 9. huhtikuuta 2019 pidetyssä EU:n ja Kiinan 21. huippukokouksessa 
annetun yhteisen julkilausuman,

– ottaa huomioon EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelun 37. kierroksen, joka 
järjestettiin Brysselissä 1. ja 2. huhtikuuta 2019,

– ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2019 annetun komission ja unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon ”Strateginen katsaus 
EU:n ja Kiinan suhteisiin” (JOIN(2019)0005),

– ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 24. kesäkuuta 2013 hyväksymät EU:n suuntaviivat 
uskonnon- ja vakaumuksenvapauden edistämiseksi ja suojelemiseksi,

– ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tiedottajan 26. lokakuuta 2018 
antaman julkilausuman Xinjiangin tilanteesta,

– ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 9. joulukuuta 2019 tekemän päätöksen, jonka 
mukaan aletaan valmistella horisontaalista sanktiojärjestelmää vakaviin 
ihmisoikeusrikkomuksiin puuttumista varten,

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0422.
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0377.
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0343.
4 EUVL C 238, 6.7.2018, s. 108.
5 EUVL C 199 E, 7.7.2012, s. 185.
6 EUVL C 285 E, 21.10.2010, s. 80.
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– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman 
ihmisoikeusloukkauksia koskevasta eurooppalaisesta pakotejärjestelmästä7,

– ottaa huomioon EU:n YK:n ihmisoikeusneuvoston 39. istunnossa 18. syyskuuta 2018 
antamat 4 kohtaa koskevat suulliset lausumat sekä suulliset lausumat, joissa Yhdistynyt 
kuningaskunta, Saksa, Ranska, Suomi ja Kanada ilmaisivat huolensa uiguurien 
mielivaltaisista säilöön ottamisista Xinjiangin leireille,

– ottaa huomioon, että Yhdistyneen kuningaskunnan pysyvä edustaja YK:ssa antoi 
29. lokakuuta 2019 YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevälle komitealle Xinjiangin 
ihmisoikeusrikkomuksia ja -loukkauksia koskevan yhteisen julkilausuman, jonka taakse 
asettui 23 valtiota, joiden joukossa oli 14 EU:n jäsenvaltiota,

– ottaa huomioon Kiinan kansantasavallan perustuslain 36 pykälän, jossa taataan kaikille 
kansalaisille oikeus uskonnonvapauteen, sekä 4 pykälän, jolla suojellaan 
”vähemmistökansalaisten” oikeuksia,

– ottaa huomioon 16. joulukuuta 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka Kiina allekirjoitti vuonna 1998 mutta 
jota se ei ole koskaan ratifioinut,

– ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

– ottaa huomioon vuonna 2011 annetut yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n 
suuntaviivat,

– ottaa huomioon YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevän komitean Kiinasta laatiman 
raportin loppupäätelmät,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. katsoo, että ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen edistämisen ja 
kunnioittamisen olisi pysyttävä EU:n Kiinan-politiikan keskiössä, sillä EU on sitoutunut 
ylläpitämään juuri näitä arvoja ulkoisessa toiminnassaan ja Kiina on sitoutunut 
noudattamaan niitä omassa kehitysyhteistyössään ja kansainvälisessä yhteistyössään;

B. ottaa huomioon, että Kiinan ihmisoikeustilanne on edelleen heikentynyt sen jälkeen, 
kun presidentti Xi Jinping tuli valtaan maaliskuussa 2013; ottaa huomioon, että Kiinan 
hallitus on tullut entistä vihamielisemmäksi rauhanomaista toisinajattelua, sanan- ja 
uskonnonvapautta sekä oikeusvaltioperiaatetta kohtaan; ottaa huomioon, että Kiinan 
viranomaiset ovat pidättäneet ja asettaneet syytteeseen satoja ihmisoikeuksien 
puolustajia, juristeja ja toimittajia;

C. toteaa, että tilanne Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella, jolla asuu yli 
10 miljoonaa islaminuskoista uiguuria ja etnistä kazakkia, on heikentynyt nopeasti 
viime vuosina erityisesti sen jälkeen, kun vuonna 2014 käynnistettiin ”voimakas isku 

7 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0215.
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väkivaltaisia ääriliikkeitä vastaan” -kampanja, koska Kiinan viranomaiset ovat 
asettaneet Xinjiangin hallinnan ensisijaiseksi tavoitteekseen, mitä perustellaan sillä, että 
uiguurien väitetään aiheuttavan Xinjiangissa epävakauteen ja turvallisuuteen liittyviä 
uhkia, sekä Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen strategisella sijainnilla ”uusi 
silkkitie” -aloitteen (BRI) avainalueena, jolla on kunnianhimoisia tulevaisuuden 
tuotantotavoitteita tekstiilituotannossa ja muilla työvoimavaltaisilla valmistavan 
teollisuuden aloilla; toteaa, että Kiinan hallituksen terrorisminvastainen sota 
Xinjiangissa on enenevässä määrin muuttumassa sodaksi uskontoa ja etnisyyttä vastaan; 
toteaa, että joidenkin tietojen mukaan Xinjiangin leirijärjestelmä on laajennettu Kiinan 
muihin osiin;

D. ottaa huomioon, että Kiinan viranomaiset toteuttavat yhä intensiivisempää kampanjaa, 
joka tähtää laajamittaiseen internointiin, digitaaliseen urkintaan (mukaan luettuna 
kasvojentunnistusteknologia ja tietojen keruu), poliittiseen indoktrinaatioon ja pakkoon 
perustuvaan kulttuuriseen sulauttamiseen; panee lisäksi merkille luotettavat tiedot siitä, 
että Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella uiguureihin ja muihin pääasiassa 
islaminuskoisiin etnisiin vähemmistöihin sovelletaan mielivaltaisia säilöönottoja, 
kidutusta ja uskonnon ja kulttuurin harjoittamisen räikeää rajoittamista sekä niin syvälle 
ulottuvaa digitaalista valvontajärjestelmää, että kaikkea arkielämää seurataan 
kasvojentunnistuskameroiden, matkapuhelimien skannauksen, DNA:n keräämisen sekä 
laajamittaisen ja häiritsevän poliisin läsnäolon avulla;

E. ottaa huomioon, että lukuisten uskottavien arvioiden mukaan jopa miljoonaa ihmistä 
pidetään tai on pidetty mielivaltaisesti säilöön otettuina ”poliittisissa 
uudelleenkoulutuskeskuksissa” määräämättömän pituisia aikoja terrorismin ja 
uskonnollisten ääriliikkeiden torjunnan varjolla; ottaa huomioon, että näitä 
uudelleenkoulutuslaitoksia kutsutaan myös ”ammatillisiksi koulutuskeskuksiksi”; 
toteaa, että tämä on suurin etnisen vähemmistökansan joukkovangitseminen tällä 
hetkellä maailmassa; ottaa huomioon, että joidenkin leirillä olleiden mukaan kohtelua ja 
oloja leireillä leimaavat muun muassa täyteen ahdetut ja epähygieeniset olot, ruoan 
puute, pahoinpitelyt ja seksuaalinen hyväksikäyttö; ottaa huomioon raportit siitä, että 
pieniä lapsia on lähetetty valtion ylläpitämiin orpokoteihin, vaikka vain toinen heidän 
vanhemmistaan olisi pidätettynä internointileirillä; ottaa huomioon, että saatujen 
tietojen mukaan joillakin uudelleenkoulutusleireillä on vientituotteita valmistavia 
tehtaita;

F. toteaa, että marraskuussa 2019 julkistetut ”China Cables” -paljastukset koskevat 
uiguurien ja muiden muslimivähemmistöjen valvontaa ja ilman syytteitä tai 
oikeudenkäyntiä toteutettavia joukkointernointeja Kiinan Xinjiangin provinssissa ja 
perustuvat vuodettuihin salaisiksi luokiteltuihin Kiinan hallituksen asiakirjoihin; ottaa 
huomioon, että tutkivien journalistien kansainvälinen yhteenliittymä (ICIJ) sai nämä 
salaiset asiakirjat käsiinsä maanpaossa elävien uiguurien muodostaman verkoston 
välityksellä ja useat johtavat asiantuntijat ovat vahvistaneet niiden autenttisuuden; ottaa 
huomioon, että näiden asiakirjojen julkistaminen on myös tuonut esiin salaiseksi 
luokiteltuja Kiinan hallituksen tietoja, jotka paljastavat leirien sisäiset toimintatavat, 
aidan takana vallitsevat ankarat olot ja vankien arkea sääntelevät epäinhimillistävät 
käytännöt; toteaa asiakirjojen paljastavan, että Kiina aivopesee järjestelmällisesti satoja 
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tuhansia muslimeja tarkoin vartioitujen vankileirien verkostossa ja että Xinjiangissa 
sovelletaan massaseurantaan ja ennakoivaan poliisitoimintaan perustuvaa järjestelmää, 
ja vahvistavan siten viime vuosina julkaistuihin satelliittikuviin, tietoihin ja 
silminnäkijöiden kertomuksiin perustuvat asiantuntijalausunnot; ottaa huomioon, että 
Kiinan hallitus on johdonmukaisesti väittänyt, että leireillä tarjotaan vapaaehtoista 
koulutusta; ottaa huomioon, että China Cables -tietovuoto on tuonut esiin 
ennennäkemättömiä todisteita siitä, että uiguureihin, kazakkeihin ja muihin 
vähemmistöihin kohdistuneita tukahduttamistoimia valmisteltiin korkeimmalla 
poliittisella tasolla niinkin kauan sitten kuin huhtikuussa 2014;

G. ottaa huomioon, että uiguurien ja muiden muslimivähemmistöjen pidättäminen ja 
vainoaminen Xinjiangissa on pakottanut monet lopettamaan yhteydenpidon ulkomaille, 
myös Eurooppaan, sijoittautuneiden perheenjäsenten ja ystävien kanssa viranomaisten 
kostotoimenpiteiden pelossa;

H. toteaa tukahduttamisen voimistuneen, kun helmikuussa 2018 voimaan tulleet 
uskonnollisia asioita koskevat asetukset ovat alkaneet rajoittaa uskonnollisten ryhmien 
toimintaa ja pakottaneet ne mukautumaan tiiviimmin puolueen toimintapolitiikkoihin; 
ottaa huomioon, että näiden asetusten nojalla uskontoon ja kulttuuriin liittyviä julkisia 
tai jopa yksityisiä mielenilmauksia voidaan pitää ääriliikkeinä; ottaa huomioon, että 
uudet säännöt uhkaavat henkilöitä, jotka kuuluvat uskonnollisiin yhteisöihin, joilla ei 
ole oikeudellista asemaa maassa; ottaa huomioon, että uskonnolliset yhteisöt ovat 
joutuneet lisääntyvien sortotoimien kohteeksi Kiinassa, minkä johdosta maa kuuluu 
niihin, joissa on eniten uskonnollisista syistä vangittuja ihmisiä;

I. ottaa huomioon, että YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea syytti 
elokuussa 2018 Kiinan kansantasavallan hallitusta Xinjiangissa tapahtuneista 
väärinkäytöksistä ja myös mielivaltaisesti ja laajamittaisesti säilöönotetuille henkilöille 
tarkoitettujen leirien perustamisesta; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu 
Michelle Bachelet pani merkille syyskuussa 2018 ensimmäisessä 
ihmisoikeusvaltuutettuna pitämässään puheessa syvästi huolestuttavat väitteet uiguurien 
ja muiden muslimiyhteisöjen laajamittaisista mielivaltaisista pidätyksistä niin 
kutsutuilla uudelleenkoulutusleireillä Xinjiangissa; ottaa huomioon, että Kiinan hallitus 
on lukuisia kertoja kieltäytynyt tahdonvastaisia katoamisia käsittelevän YK:n 
työryhmän (WGEID), YK:n ihmisoikeusvaltuutetun ja muiden YK:n 
erityisvaltuutettujen pyynnöistä saada lähettää Xinjiangiin riippumattomia tutkijoita ja 
sallia heille pääsy kyseisille leireille;

J. ottaa huomioon, että Xinjiangin internointileirit laajenivat nopeasti sen jälkeen, kun 
Chen Quanguo nimitettiin alueen puoluejohtajaksi elokuussa 2016; ottaa huomioon, että 
Xinjiangin kuvernööri Shohrat Zakir väitti joulukuussa 2019 ilman minkäänlaista 
näyttöä, että kaikki 1,5 miljoonaa uudelleenkoulutus- ja internointileireillä ollutta 
ihmistä oli ”palautettu yhteiskuntaan”;

K. ottaa huomioon, että Kiinan viranomaiset ovat häirinneet ja vainonneet EU:ssa asuvia 
kiinalaisia vähemmistöyhteisöjä; ottaa huomioon, että ulkomailla asuvia uiguureja on 
painostettu palaamaan Kiinaan; toteaa, että China Cables -tietovuodon asiakirjat 
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sisältävät yksityiskohtaisia ohjeita pidättää uiguureja, joilla on muun maan kansalaisuus, 
ja jäljittää ulkomailla asuvia Xinjiangin uiguureja, joita autoritaariset hallitukset ovat 
myös karkottaneet takaisin Kiinaan; ottaa huomioon, että asiakirjojen mukaan Kiinan 
suurlähetystöillä on ollut keskeinen rooli tässä käytännössä;

L. ottaa huomioon, että Yhdysvaltain kongressi hyväksyi 4. joulukuuta 2019 uiguureihin 
sovellettavaa ihmisoikeuspolitiikkaa koskevan lain, jossa ulkoministeriä vaaditaan 
toteuttamaan välittömiä toimenpiteitä ihmisoikeuksien suojelemiseksi ja harkitsemaan 
Magnitsky-lain mukaisten viisumi- ja talouspakotteiden määräämistä Kiinan 
kansantasavallan viranomaisille, jotka ovat vastuussa Xinjiangin provinssin 
ihmisoikeusrikkomuksista, ja samalla suojelemaan Yhdysvalloissa asuvia uiguureja 
Kiinan häirinnältä ja vainolta;

M. ottaa huomioon, että vuoden 2019 Saharov-mielipiteenvapauspalkinto myönnettiin 
uiguurivähemmistöä edustavalle taloustieteen professorille Ilham Tohtille, joka 
pidätettiin vuoden 2014 tammikuussa ja tuomittiin 23. syyskuuta 2014 elinkautiseen 
vankeusrangaistukseen separatismiväitteiden nojalla; toteaa, että myös seitsemän Tohtin 
entistä oppilasta pidätettiin ja tuomittiin 3–8 vuoden vankeusrangaistuksiin väitetystä 
yhteistyöstä hänen kanssaan; ottaa huomioon, että Ilham Tohti on aina torjunut 
separatismin ja väkivallan ja pyrkinyt sovintoon, joka perustuu uiguurien kulttuurin 
kunnioittamiseen;

N. ottaa huomioon, että EU on sitoutunut ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevassa 
strategiakehyksessään tehostamaan toimiaan ihmisoikeuksien, demokratian ja 
oikeusvaltion edistämiseksi kaikilla ulkoisen toimintansa aloilla ja asettamaan 
ihmisoikeudet keskeiselle sijalle suhteissaan kaikkiin kolmansiin maihin, myös 
strategisiin kumppaneihinsa;

1. ilmaisee syvän huolensa uiguurien ja muiden etnisten muslimivähemmistöjen yhä 
kiristyvästä sorrosta ja vaatii viranomaisia kunnioittamaan niiden perusvapauksia, kuten 
uskottavissa esityksissä suositellaan; tuomitsee voimakkaasti satojentuhansien uiguurien 
ja etnisten kazakkien lähettämisen poliittisille ”uudelleenkoulutusleireille” käyttäen 
perustana ennakoivaa poliisitoimintaa ja muun muassa tietoja siitä, että henkilö on 
matkustanut ulkomaille tai että hänen katsotaan olevan liian harras uskonnon harjoittaja; 
kehottaa Kiinan viranomaisia Xinjiangissa antamaan tietoja säilöön otettujen 
olinpaikasta ja terveydentilasta; vaatii, että Kiinan hallitus lakkaa välittömästi ottamasta 
mielivaltaisesti säilöön uiguuri- ja kazakkivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä ilman 
rikokseen perustuva syytettä, oikeudenkäyntiä tai tuomiota, sulkee kaikki leirit ja 
säilöönottokeskukset sekä vapauttaa säilöön otetut henkilöt välittömästi ja ehdoitta; 
korostaa, että kansainvälisen oikeudellisen kehyksen valossa ei voida hyväksyä 
minkäänlaista säilöönottoa, jolla rikotaan kansainvälisen oikeuden perusnormeja, eikä 
tiettyihin henkilöihin tai ryhmiin etnisistä, kulttuurisista tai uskonnollisista syistä 
kohdistuvaa vainoa eikä muita epäinhimillisiä tekoja, jotka aiheuttavat suurta 
kärsimystä tai vakavaa haittaa, kun niihin syyllistytään osana laajamittaista tai 
järjestelmällistä hyökkäystä mitä tahansa siviiliväestöä vastaan;
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2. vaatii Kiinan viranomaisia vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta uiguuritiedemies Ilham 
Tohtin ja kaikki muut ihmisoikeuksien puolustajat, aktivistit, juristit, toimittajat ja 
vetoomusten esittäjät, jotka ovat pidätettyinä ainoastaan siksi, että he ovat 
rauhanomaisesti käyttäneet ilmaisuvapauttaan, ja lopettamaan meneillään olevan 
tukahduttamisen, jossa keinoina ovat säilöönotot, oikeudellinen ahdistelu ja häirintä; 
vaatii Kiinan hallitusta varmistamaan, että heillä on säännölliset ja rajoittamattomat 
mahdollisuudet tavata perhettään ja valitsemiaan asianajajia, sekä varmistamaan, että 
heitä, heidän perheitään ja heidän asianajajiaan ei kiduteta tai kohdella muulla tavalla 
kaltoin; vaatii, että kaikkien pidätettyjen olojen on täytettävä vaatimukset, mukaan 
lukien mahdollisuus saada lääketieteellistä hoitoa, jotka esitetään pidätettynä tai 
vangittuna olevien henkilöiden suojelua koskevissa YK:n periaatteissa, jotka 
hyväksyttiin 9. joulukuuta 1988 YK:n yleiskokouksen päätöslauselmalla 43/173; vaatii, 
että Ilham Tohtin väitettyä kidutusta tutkitaan välittömästi, tehokkaasti ja 
puolueettomasti ja että vastuussa olevat saatetaan oikeuden eteen;

3. kehottaa jälleen Kiinan viranomaisia sallimaan riippumattomille toimittajille ja 
kansainvälisille tarkkailijoille sekä myös YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle ja YK:n 
ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyjen toimeksiantojen haltijoille vapaan, 
merkityksellisen ja esteettömän pääsyn Xinjiangin uiguurien autonomiselle alueelle; 
panee merkille EU:n ja Kiinan välisen epätasapainon lehdistön oikeuksien ja 
vapauksien alalla; kehottaa Kiinaa tarjoamaan EU:n tiedotusvälineille samat oikeudet ja 
pääsyn kuin kiinalaisille tiedotusvälineille on annettu EU:n jäsenvaltioissa; katsoo, että 
EU:n ja jäsenvaltioiden olisi esitettävä YK:n ihmisoikeusneuvoston seuraavassa 
istunnossa ehdotus Xinjiangiin järjestettävää tiedonhankintamatkaa koskevaksi 
päätöslauselmaksi;

4. ilmaisee syvän huolensa tiedoista, joiden mukaan Kiinan viranomaiset häiritsevät 
uiguureja ulkomailla ja pyrkivät pakottamaan heidät ilmiantamaan muita uiguureja, 
palaamaan Xinjiangiin tai pysymään vaiti Xinjiangin tilanteesta joskus pidättämällä 
heidän perheenjäseniään; kehottaa komissiota ja kaikkia jäsenvaltioita tutkimaan nämä 
tiedot kiireellisesti, toteuttamaan erityisiä toimenpiteitä varmistaakseen Xinjiangista 
paenneiden henkilöiden suojelun eri maissa sekä nopeuttamaan uiguurien ja muiden 
turkinkielisten muslimien turvapaikkahakemusten käsittelyä; pitää myönteisenä, että 
jotkut jäsenvaltiot ovat päättäneet keskeyttää kaikkien etnisten uiguurien, kazakkien tai 
muiden turkinkielisten muslimien palauttamisen Kiinaan, kun otetaan huomioon 
mielivaltaisen säilöönoton, kidutuksen tai muun kaltoinkohtelun riski, ja kehottaa 
kaikkia muita jäsenvaltioita tekemään samoin;

5. panee huolestuneena merkille, että koska Xinjiangin pitkän aikavälin vakaus on 
äärimmäisen tärkeä ”uusi silkkitie” -hankkeen menestymisen kannalta, pitkäaikaisia 
valvontastrategioita on tehostettu ja niitä on täydennetty monenlaisilla teknisillä 
innovaatioilla ja sisäiseen turvallisuuteen liittyvien menojen nopealla kasvattamisella 
sekä terrorismin vastaisten toimien käyttämisellä eriävien mielipiteiden ja 
toisinajattelijoiden kriminalisoimiseksi soveltamalla ”terrorismiin” laajaa määritelmää; 
on vakavasti huolissaan siitä, että Kiinan valtio toteuttaa toimenpiteitä varmistaakseen 
Xinjiangin ”kattavan valvonnan” asentamalla sähköisen Skynet-valvontaverkon suurille 
kaupunkialueille ja GPS-seurantalaitteet kaikkiin moottoriajoneuvoihin, käyttämällä 
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kasvojentunnistuslaitteita tarkastuspisteissä sekä rautatie- ja huoltoasemilla sekä 
Xinjiangin poliisin toteuttamalla verinäytteiden keruulla, jolla laajennetaan Kiinan 
DNA-tietokantaa; ilmaisee lisäksi huolensa siitä, että Kiina vie tällaista teknologiaa 
autoritaarisiin maihin eri puolille maailmaa;

6. ilmaisee syvän huolensa tiedoista, joiden mukaan Xinjiangissa liiketoimintaa 
harjoittavien kansainvälisten yritysten toimitusketjussa on mahdollisesti käytetty 
internointileireiltä peräisin olevaa pakkotyövoimaa, sekä tiedoista, jotka koskevat 
yhteistyötä uiguuriväestön laajamittaiseen valvontaan tai säilöönottoon osallistuvien 
kiinalaisten instituutioiden kanssa; korostaa, että yksityisen sektorin toimijoiden olisi 
arvioitava toimintaansa Xinjiangissa, jotta ne voivat valvoa toimitusketjujaan 
varmistaakseen, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeusloukkauksissa, muun muassa 
ottamalla käyttöön vankan ihmisoikeuksia koskevan due diligence -järjestelmän 
varmistaakseen, että ne eivät ole sekaantuneet pakkotyöhön tai osasyyllisiä uiguureihin 
kohdistuvissa tukahduttamistoimissa; korostaa, että jos tuotteita tuotetaan 
uudelleenkoulutusleireillä, niiden tuonti EU:n markkinoille olisi kiellettävä;

7. kehottaa Kiinan hallitusta julkaisemaan välittömästi luettelon kaikista säilöönotetuista ja 
vapautetuista henkilöistä ja luovuttamaan kaikki tiedot Xinjiangissa kadonneista 
henkilöistä heidän perheilleen;

8. kehottaa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki tarvittavat 
toimenpiteet, joilla Kiinan hallitus taivutetaan sulkemaan leirit, lopettamaan kaikki 
ihmisoikeusloukkaukset Xinjiangissa ja kunnioittamaan uiguurien kielellisiä, 
kulttuurillisia, uskonnollisia ja muita perusvapauksia; kehottaa komission 
varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, 
EUH:ta ja jäsenvaltioita seuraamaan tarkemmin Xinjiangin huolestuttavaa 
ihmisoikeuskehitystä sekä hallituksen harjoittaman sorron ja valvonnan lisääntymistä ja 
vastustamaan Kiinassa tapahtuvia ihmisoikeusloukkauksia sekä yksityisesti että 
julkisesti korkeimmilla tasoilla; on pettynyt siihen, että EU:n ja Kiinan välisen 
ihmisoikeusvuoropuhelun 37. kierros ei tuottanut merkittäviä tuloksia, vaikka unioni 
nosti huolestuttavana kehityksenä esille poliittisten uudelleenkoulutusleirien 
järjestelmän; pitää valitettavana, että EU:n toistaiseksi omaksuma lähestymistapa ja 
käyttämät keinot eivät ole johtaneet konkreettiseen edistymiseen Kiinan 
ihmisoikeustilanteessa, joka on vain heikentynyt viime vuosikymmenen aikana; 
kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa vaatimaan internointileirijärjestelmän 
laajuuteen ja luonteeseen sekä lukuisiin vakavista ja järjestelmällisistä 
ihmisoikeusloukkauksista esitettyihin väitteisiin kohdistuvaa riippumatonta tutkintaa; 
kehottaa uutta komissiota laatimaan ja panemaan täytäntöön kokonaisvaltaisen EU:n 
strategian, jolla turvataan ihmisoikeustilanteen aito edistyminen Kiinassa;

9. korostaa, että EU ja Kiina vahvistivat EU:n ja Kiinan 21. huippukokouksen jälkeen 
antamassaan yhteisessä julkilausumassa, että kaikki ihmisoikeudet ovat 
yleismaailmallisia, jakamattomia, toisistaan riippuvaisia ja toisiinsa liittyviä; korostaa, 
että ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen edistämisen on oltava keskeisellä sijalla 
EU:n Kiinan-suhteissa;
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10. vaatii unionia, sen jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä tutkimaan, voivatko ne 
välittömästi lakata viemästä ja siirtämästä Kiinaan tavaroita, palveluja ja teknologiaa, 
joita Kiina käyttää laajentamaan ja parantamaan kybervalvontaansa, siten että käytetään 
tehokkaasti asianmukaisia vientivalvontamekanismeja; kehottaa tältä osin lainsäätäjiä 
laatimaan yhteisen kannan kaksikäyttöasetuksen uudistamisesta kiireellisistä 
kansalliseen turvallisuuteen ja ihmisoikeuksiin liittyvistä syistä; korostaa, että 
parlamentti on edelleen kehittänyt ja vahvistanut komission ehdotusta luetteloon 
merkittyihin ja merkitsemättömiin kybervalvontateknologioihin sovellettavan tiukan 
vientivalvonnan noudattamisesta;

11. muistuttaa, että on tärkeää, että EU ottaa edelleen esille Kiinan ihmisoikeusloukkaukset 
ja erityisesti Xinjiangin vähemmistöjen tapauksen kaikessa Kiinan viranomaisten 
kanssa käytävässä poliittisessa ja ihmisoikeuksia koskevassa vuoropuhelussa, 
noudattaen EU:n sitoumusta käyttää vahvaa, selvää ja yhtenäistä ääntä maata 
koskevassa lähestymistavassa; palauttaa mieliin, että meneillään olevassa 
uudistusprosessissa ja lisääntyvässä kansainvälisessä osallistumisessaan Kiina on useita 
kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia allekirjoittamalla päättänyt osallistua 
ihmisoikeuksia koskevaan kansainväliseen järjestelmään; kehottaa näin ollen 
käynnistämään Kiinan kanssa vuoropuhelun, jotta sitä kannustetaan täyttämään nämä 
sitoumukset; kehottaa Kiinan viranomaisia edelleen panemaan täytäntöön kansallisia 
uudistuksia, joita edellytetään, jotta maa voi ratifioida vuoden 1966 kansalaisoikeuksia 
ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka se allekirjoitti 
vuonna 1998, ja panemaan täytäntöön YK:n ihmisoikeuselinten suositukset;

12. pitää myönteisenä, että Yhdysvaltain kongressi hyväksyi uiguureihin sovellettavaa 
ihmisoikeuspolitiikkaa koskevan lain ja että ulkoasiainneuvosto päätti hiljattain alkaa 
suunnitella unionin maailmanlaajuista pakotejärjestelmää ihmisoikeusrikkomuksiin 
puuttumista varten; kehottaa neuvostoa hyväksymään kohdennettuja pakotteita ja 
varojen jäädytyksiä, jos niitä pidetään asianmukaisina ja tehokkaina, niitä Kiinan 
viranomaisia vastaan, jotka ovat vastuussa Xinjiangin uiguurien ja muiden 
turkinkielisten muslimien joukkosäilöönottoja koskevan politiikan suunnittelusta ja 
täytäntöönpanosta sekä uskonnonvapauden, liikkumisvapauden ja muiden 
perusoikeuksien ankarasta tukahduttamisesta alueella;

13. kehottaa EUH:ta sisällyttämään uskontojen välisen vuoropuhelun hyvät käytännöt 
kolmansia maita koskevan viestintästrategiansa välineistöön ja edistämään 
välitystoimintaa konfliktitilanteissa uskonnollisten vähemmistöjen sekä uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden suojelemiseksi;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Kiinan 
kansantasavallan hallitukselle ja parlamentille.


