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Europos Parlamento rezoliucija dėl priverstinio darbo ir uigūrų padėties Sindziango 
uigūrų autonominiame regione
(2020/2913(RSP))
Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas ir pranešimus dėl padėties Kinijoje, ypač į 
2019 m. gruodžio 19 d. rezoliuciją dėl uigūrų padėties Kinijoje („China Cables“)1, 
2019 m. balandžio 18 d. rezoliuciją dėl Kinijos, ypač dėl religinių ir etninių mažumų 
padėties2, 2018 m. spalio 4 d. rezoliuciją dėl masinio savavališko uigūrų ir kazachų 
sulaikymo Sindziango uigūrų autonominiame regione3, 2018 m. rugsėjo 12 d. 
rezoliuciją dėl ES ir Kinijos santykių padėties4, taip pat į 2016 m. gruodžio 15 d. 
rezoliuciją dėl Larung Gar tibetiečių budistų akademijos ir Ilhamo Tohti atvejų5, 
2011 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl padėties Kašgaro mieste ir kultūros paveldo 
(Sindziango uigūrų autonominis regionas, Kinija)6 ir 2009 m. lapkričio 26 d. rezoliuciją 
„Kinija. Mažumų teisės ir mirties bausmės taikymas7,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. lapkričio 26 d. rezoliuciją dėl ES prekybos politikos 
peržiūros8,

– atsižvelgdamas į tai, kad 2019 m. Sacharovo premija buvo paskirta uigūrų ekonomistui 
Ilhamui Tohti, taikiai kovojančiam už Kinijos uigūrų mažumos teises,

– atsižvelgdamas į Tarybos reglamentą (ES) 2020/19989 ir į 2020 m. gruodžio 7 d. 
Tarybos sprendimą (BUSP) 2020/1999 dėl ribojamųjų kovos su šiurkščiais žmogaus 
teisių pažeidimais priemonių10,

– atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 
užsienio reikalams ir saugumo politikai Josepo Borrellio po 2020 m. gruodžio 7 d. 
vykusio Užsienio reikalų tarybos susitikimo pateiktas pastabas,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 1 d. Tarybos išvadas dėl žmogaus teisių ir deramo 
darbo pasaulinėse tiekimo grandinėse,

– atsižvelgdamas į Tarybos pirmininko Charles’io Michelio pastabas po 2020 m. rugsėjo 
14 d. įvykusio ES ir Kinijos vadovų susitikimo,

– atsižvelgdamas į Tarybos pirmininko Ch. Michelio ir Komisijos pirmininkės U. von der 
Leyen bendrą pareiškimą dėl ES interesų ir vertybių gynimo sudėtingoje ir itin svarbioje 

1 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0110.
2 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0422.
3 OL C 11, 2020 1 13, p. 25.
4 OL C 433, 2019 12 23, p. 103.
5 OL C 238, 2018 7 6, p. 108.
6 OL C 199 E, 2012 7 7, p. 185.
7 OL C 285 E, 2010 10 21, p.80.
8 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0337.
9 OL L 410I, 2020 7 12, p. 1.
10 OL L 410I, 2020 7 12, p. 13.
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partnerystėje, paskelbtą po 2020 m. birželio 22 d. įvykusio 22-ojo ES ir Kinijos 
aukščiausiojo lygio susitikimo,

– atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 26 d. JT ekspertų raginimą imtis ryžtingų priemonių 
pagrindinėms laisvėms Kinijoje apsaugoti,

– atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 9 d. vykusio 21-ojo ES ir Kinijos aukščiausiojo 
lygio susitikimo bendrą pareiškimą,

– atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 12 d. Europos Komisijos ir Komisijos pirmininko 
pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo 
politikai bendrą komunikatą „ES ir Kinija. Strateginė perspektyva“ (JOIN(2019)0005),

– atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 24 d. Užsienio reikalų tarybos patvirtintas ES 
religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo ir apsaugos gaires,

– atsižvelgdamas į Europos išorės veiksmų tarnybos atstovo spaudai 2018 m. spalio 26 d. 
pareiškimą dėl padėties Sindziange,

– atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 12 d. Europos Komisijos ir Sąjungos vyriausiosios 
įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą komunikatą „ES ir Kinija. 
Strateginė perspektyva“ (JOIN(2019)0005),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, kurioje nustatyta, kad 
„niekas negali būti laikomas vergijoje ar nelaisvas“ ir „niekas negali būti verčiamas 
dirbti priverčiamąjį ar privalomąjį darbą“,

– atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 25 d. ES strateginę programą ir veiksmų planą 
žmogaus teisių ir demokratijos srityje, kuriuose nurodoma, kad žmogaus teisių apsauga 
ir jų skatinimas sudaro visų ES politikos sričių pagrindą,

– atsižvelgdamas į ES gaires dėl mirties bausmės, kovos su kankinimu ir kitokiu žiauriu 
elgesiu, saviraiškos laisvės internete ir realiame gyvenime ir žmogaus teisių gynėjų,

– atsižvelgdamas į Kinijos Liaudies Respublikos konstitucijos 36 straipsnį, kuriuo visiems 
piliečiams užtikrinama religijos laisvė, ir į jos 4 straipsnį, kuriuo remiamos etninių 
mažumų teisės,

– atsižvelgdamas į 1966 m. gruodžio 16 d. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, 
kurį Kinija pasirašė 1998 m., tačiau iki šiol jo neratifikavo,

– atsižvelgdamas į 1930 m. Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijos dėl 
priverstinio ar privalomojo darbo 2014 m. protokolą, kurio Kinija nepasirašė,

– atsižvelgdamas į 2011 m. JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus,

– atsižvelgdamas į Australijos strateginės politikos instituto (ASPI) 2020 m. paskelbtas 
ataskaitas „Uyghurs for sale – “Re-education”, forced labour and surveillance beyond 
Xinjiang“ („Parduodami uigūrai – „Perauklėjimas“, priverstinis darbas ir sekimas už 
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Sindziango ribų“) ir „Cultural erasure – Tracing the destruction of Uyghur and Islamic 
spaces in Xinjiang“ („Kultūros naikinimas – uigūrų ir musulmonų teritorijų naikinimo 
Sindziange analizė“) ir jos „Sindziango duomenų projektą“;

– atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi žmogaus teisių, demokratijos ir teisės viršenybės skatinimas ir paisymas turėtų 
sudaryti ilgalaikių ES ir Kinijos santykių pagrindą, nes ES yra įsipareigojusi remti šias 
vertybes vykdant išorės veiksmus, o Kinija išreiškė ketinimą vadovautis jomis 
plėtodama vystomąjį ir tarptautinį bendradarbiavimą;

B. kadangi padėtis Sindziange, kur gyvena daugiau kaip 10 mln. musulmonų uigūrų ir 
kazachų, sparčiai blogėja, ypač nuo tada, kai 2014 m. Kinijos vyriausybė pradėjo 
griežtų veiksmų prieš smurtinį terorizmą kampaniją (angl. Strike Hard Campaign 
against Violent Terrorism); kadangi uigūrai ir kitoms, daugiausia musulmonų, etninėms 
mažumoms priklausantys asmenys Sindziango uigūrų autonominiame regione buvo 
savavališkai sulaikomi, kankinami, jiems buvo taikomi pasibaisėtini religinės praktikos 
ir kultūros apribojimai, o skaitmeninė stebėjimo sistema yra taip išplėtota, kad 
kiekvienas kasdienio gyvenimo aspektas stebimas – per veido atpažinimo kameras, 
skenuojant mobiliuosius telefonus, dideliu mastu renkant, apdorojant ir tvarkant asmens 
duomenis ir vykdant plataus masto privatumą pažeidžiančią policijos veiklą; kadangi 
Kinijos režimas apskritai buvo sustiprintas ir sugriežtintas požiūris į mažumas, ypač 
uigūrus, tibetiečius ir mongolus, turint tikslą juos asimiliuoti ir priversti perimti 
daugumos kinų gyvenimo būdą ir komunistinę ideologiją; kadangi policija plačiai 
naudoja predikcinio tvarkos palaikymo platformas, pavyzdžiui, integruotąją jungtinę 
operacijų platformą, siekdama sekti įtartinus asmenis, remdamasi kasdieniu, teisėtu ir 
nesmurtiniu elgesiu;

C. kadangi esama patikimų pranešimų, jog daugiau kaip milijonas žmonių yra arba buvo 
sulaikyti vadinamuosiuose politinio perauklėjimo centruose, ir kad šiuo metu tai yra 
didžiausio masto pasaulyje etninių mažumų įkalinimas; kadangi Sindziango uigūrų 
autonominiame regione internavimo stovyklų sistema yra plečiama: nuo 2017 m. naujai 
pastatyta arba išplėsta daugiau kaip 380 įtariamų sulaikymo vietų, o nuo 2019 m. 
liepos mėn. iki 2020 m. liepos mėn. naujai pastatyta arba išplėsta bent 61 sulaikymo 
vieta;

D. kadangi uigūrų kančios pasiekia ir jaunąją kartą; kadangi, remiantis pranešimais, maži 
vaikai būdavo siunčiami į valstybinius našlaičių namus, net jei tik vienas iš tėvų būdavo 
laikomas internuotų asmenų stovyklose; kadangi, remiantis mokslinių tyrimų 
išvadomis, iki 2019 m. pabaigos daugiau kaip 880 000 uigūrų vaikų buvo perkelta į 
internatines įstaigas; kadangi patikimi moksliniai tyrimai rodo, jog Kinijos valdžios 
institucijos, siekdamos sumažinti uigūrų gimstamumą, pradėjo taikyti oficialias tikslines 
gimstamumo prevencijos priemones prieš uigūrų moteris; kadangi pagal šias priemones 
Kinijos valdžios institucijos sistemingai verčia vaisingo amžiaus uigūrų moteris darytis 
priverstinius abortus, injekcijas į gimdą ir atlikti sterilizaciją; kadangi 2018 m. iš visų 
Kinijoje atliktų gimdos spiralių įvedimo procedūrų 80 proc. buvo atlikta uigūrų regione, 
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nors šio regiono gyventojai sudaro tik 1,8 proc. Kinijos gyventojų; kadangi šios uigūrų 
gimstamumo prevencijos priemonės galėtų būti prilyginamos sunkiausiems 
nusikaltimams žmoniškumui;

E. kadangi 2018 m. rugpjūčio mėn. JT Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetas 
apkaltino Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybę pažeidimais Sindziange, įskaitant 
masinio savavališko sulaikymo stovyklų įsteigimą; kadangi 2018 m. rugsėjo mėn. JT 
vyriausioji žmogaus teisių komisarė Michelle Bachelet, sakydama pirmąją kalbą šiose 
pareigose, atkreipė dėmesį į „didelį nerimą keliančius įtarimus dėl didelio masto 
savavališko uigūrų ir kitų musulmonų bendruomenių sulaikymo vadinamosiose 
perauklėjimo stovyklose visame Sindziange“;

F. kadangi 2018 m. vasario 1 d. Kinijoje įsigaliojo nauji įstatymai dėl religijos, kuriais 
remiantis labiau suvaržomos religinės grupės ir jų veikla ir jos visos verčiamos tvirčiau 
laikytis partijos politikos; kadangi nuo tada, kai XX a. 8-ojo dešimtmečio pabaigoje 
pradėtos ekonominės reformos ir Kinija atsivėrė pasauliui, religijos ir sąžinės laisvės 
paisoma vis mažiau; kadangi Kinijoje religinių kalinių skaičius yra vienas iš didžiausių; 
kadangi patikimuose pranešimuose pateikiama informacija apie tyčinį ir sistemingą 
mečečių, bažnyčių ir kitų religinių apeigų vietų naikinimą, ypač nuo 2017 m., o jų 
skaičius pasiekė žemiausią lygį nuo kultūrinės revoliucijos;

G. kadangi Kinija dar neratifikavo keturių iš aštuonių TDO pagrindinių konvencijų, t. y. 
Konvencijos Nr. 87 dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo, 
Konvencijos Nr. 98 dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas, 
Konvencijos Nr. 29 dėl priverstinio darbo ir Konvencijos Nr. 105 dėl priverstinio darbo 
panaikinimo; kadangi Kinija ratifikavo Konvenciją Nr. 111 dėl diskriminacijos darbo ir 
profesinės veiklos srityje ir Konvenciją Nr. 100 dėl vienodo atlyginimo; kadangi pagal 
PPO susitarimus leidžiama priimti prekybos priemones dėl kalinių darbo produktų;

H. kadangi, greta vadinamosios griežtų veiksmų prieš smurtinį terorizmą kampanijos, nuo 
2014 m. vykdoma vis daugiau darbo jėgos perkėlimo programų, o tai rodo, kad Kinijos 
vyriausybė toms programoms, kaip skurdo mažinimo Sindziango uigūrų autonominiame 
regione būdui, teikia politinį prioritetą; kadangi esama keleto patikimų ataskaitų apie 
priverstinį uigūrų darbą drabužių, technologijų ir automobilių pramonės gamybos 
grandinėse, įskaitant 2020 m. kovo mėn. ASPI ataskaitą, kurioje nustatytos 27 gamyklos 
devyniose Kinijos provincijose, kuriose dirba ne mažiau kaip 80 000 uigūrų, perkeltų iš 
Sindziango 2017–2019 m. laikotarpiu; kadangi šios gamyklos tiekia gaminius ne 
mažiau kaip 82 pasauliniams prekių ženklams, įskaitant prekių ženklus, kurie priklauso 
daugeliui Europos tarptautinių bendrovių;

I. kadangi Kinija yra viena didžiausių medvilnės gamintojų pasaulyje, o Sindziango 
uigūrų autonominiame regione pagaminama daugiau kaip 20 proc. pasaulio medvilnės 
produkcijos; kadangi Kinija yra didžiausia verpalų gamintoja ir eksportuotoja, taip pat 
didžiausia tekstilės ir drabužių gamintoja ir eksportuotoja; kadangi Kinijos vyriausybė 
planuoja iki 2025 m. padvigubinti gamybos pajėgumus uigūrų regione, o pagrindinis šio 
plano elementas yra drabužiai ir tekstilės gaminiai; kadangi vien 2018 m. pagal 
vyriausybės priverstinio darbo mokymo ir perkėlimo programą vien tik trijuose uigūrų 
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regionuose medvilnei rinkti buvo sutelkta ne mažiau kaip 570 000 asmenų; kadangi 
Sindziange bendras etninėms mažumoms priklausančių darbuotojų, perkeltų medvilnei 
rinkti, skaičius šį skaičių greičiausiai viršija keliais šimtais tūkstančių, taigi priverstinis 
darbas yra neatsiejama ir bendra medvilnės rinkimo Sindziango uigūrų autonominiame 
regione charakteristika; kadangi 84 proc. Kinijos medvilnės užauginama Sindziango 
uigūrų autonominiame regione, o tai reiškia, kad esama ypač didelės rizikos, kad 
verpalai, tekstilė ir drabužiai, pagaminti iš kiniškos medvilnės, gali būti siejami su 
priverstiniu ir kalinių darbu, nesvarbu, ar jie pagaminti Kinijoje, ar kitur pasaulyje;

J. kadangi manoma, kad daugiau nei 80 tarptautinių prekių ženklų bendrovių savo tiekimo 
grandinėse tiesiogiai ar netiesiogiai gauna pelno iš uigūrų priverstinio darbo; kadangi 
dabartinėmis priespaudos aplinkybėmis uigūrų regione neįmanoma atlikti 
nepriklausomų tyrimų ir audito;

K. kadangi įmonės neturi patikimų priemonių patikrinti, ar kurioje nors darbo vietoje 
Sindziango uigūrų autonominiame regione nėra naudojamas priverstinis darbas, arba 
užkirsti kelią priverstiniam darbui šiose darbo vietose, laikantis JT verslo ir žmogaus 
teisių pagrindinių principų ir išsamaus patikrinimo žmogaus teisių srityje standartų;

L. kadangi pagal dabartinius ES teisės aktus (ES arba nacionalinio lygmens) įmonės nėra 
teisiškai įpareigotos imtis veiksmų, kad neleistų sau pačioms prisidėti prie žmogaus 
teisių pažeidimų savo tiekimo grandinėse; kadangi pagal ES nefinansinės informacijos 
atskleidimo direktyvą įmonėms nustatoma prievolė teikti ataskaitas, tačiau 
nereikalaujama, kad jos imtųsi veiksmų, kad neleistų kilti žalai jų tiekimo grandinėse, 
arba kad jos galėtų būti patrauktos atsakomybėn;

M. kadangi per klausymą Tarptautinės prekybos komitete vykdomasis pirmininko 
pavaduotojas V. Dombrovskis nurodė, kad kova su priverstiniu darbu yra ES prioritetas 
ir kad pagal ES ir Kinijos visapusišką susitarimą dėl investicijų ES investicijos turės 
atitikti atitinkamas TDO konvencijas dėl priverstinio darbo;

N. kadangi Teisės reikalų komitetas šiuo metu rengia iniciatyvą dėl įmonių išsamaus 
patikrinimo ir įmonių atskaitomybės; kadangi 2020 m. gruodžio 1 d. Taryba paskelbė 
savo išvadas dėl žmogaus teisių ir deramo darbo pasaulinėse tiekimo grandinėse, 
kuriose Komisija raginama pateikti pasiūlymą dėl ES tvaraus įmonių valdymo teisinės 
sistemos, įskaitant tarpsektorinio įmonių išsamaus patikrinimo prievoles pasaulinėse 
tiekimo grandinėse; kadangi Komisija paskelbė, kad 2021 m. antrąjį ketvirtį ji pateiks 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl tvaraus įmonių valdymo, kuriuo 
bus sprendžiamas išsamaus žmogaus teisių patikrinimo visose vertės grandinėse 
klausimas;

O. kadangi Taryba priėmė sprendimą ir reglamentą, kuriuo nustatomas ES visuotinis 
sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimas, pagal kurį ES gali nustatyti 
ribojamąsias priemones konkretiems asmenims, subjektams ir įstaigoms, įskaitant 
valstybes ir nevalstybinius subjektus, atsakingiems už sunkius žmogaus teisių 
pažeidimus ir jų nepaisymą visame pasaulyje, įskaitant vergovę, juose dalyvaujantiems 
arba su jais susijusiems;
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P. kadangi JAV Kongresas 2019 m. priėmė uigūrų žmogaus teisių politikos aktą; kadangi 
2020 m. rugsėjo 22 d. JAV Atstovų Rūmai priėmė uigūrų priverstinio darbo prevencijos 
aktą, kuriuo nustatomi įvairūs su Sindziango uigūrų autonominiu regionu susiję 
apribojimai, be kita ko, uždraudžiant tam tikrą importą iš Sindziango ir nustatant 
sankcijas asmenims ir subjektams, atsakingiems už ten padarytus žmogaus teisių 
pažeidimus;

Q. kadangi Kinija padarė pažangą ekonomikos ir socialinėje srityse, tačiau apgailėtinai 
neužtikrina pagrindinių tarptautinių žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių standartų;

R. kadangi Strateginėje programoje žmogaus teisių ir demokratijos srityje Europos Sąjunga 
įsipareigojo dėti daugiau pastangų, kad visose jos išorės veiksmų srityse būtų 
propaguojamos žmogaus teisės, demokratija ir teisinės valstybės principas ir kad 
žmogaus teisės būtų pagrindinis dalykas palaikant santykius su visomis trečiosiomis 
šalimis, įskaitant strategines partneres;

1. griežtai smerkia vyriausybės organizuotą priverstinio darbo sistemą, visų pirma uigūrų, 
etninių kazachų ir kirgizų bei kitų musulmonų mažumų grupių išnaudojimą Sindziango 
gamyklose, esančiose tiek internuotųjų asmenų stovyklose, tiek už jų ribų, taip pat 
priverstinį darbą dirbančių darbuotojų perkėlimą į kitus Kinijos administracinius 
vienetus ir tai, kad gerai žinomi Europos prekių ženklai ir įmonės gauna naudos iš 
priverstinio darbo; ragina atitinkamus privačiojo sektoriaus subjektus įvertinti savo 
įsipareigojimus Sindziange, užtikrinti savo įmonių atsakomybę, atlikti nepriklausomus 
žmogaus teisių laikymosi jų tiekimo grandinėse auditus ir nutraukti verslo santykius, kai 
nustatoma, kad jais bendrininkaujama vykdant žmogaus teisių pažeidimus, arba kai 
neįmanoma nustatyti, ar vykdant vieno iš jų tiekėjų veiklą arba palaikant verslo ryšius 
Kinijos vertės grandinėje tiesiogiai ar netiesiogiai buvo padaryta pažeidimų;

2. yra labai susirūpinęs dėl vis represyvesnio režimo, kurį tenka kęsti daugeliui religinių ir 
etninių mažumų, ypač uigūrams ir kazachams, kuris pažeidžia jų žmogiškąjį orumą ir 
teises į kultūros raiškos ir religinių įsitikinimų laisvę, į žodžio ir saviraiškos laisvę ir į 
taikių susirinkimų ir asociacijų laisvę; apgailestauja dėl blogėjančios žmogaus teisių 
padėties žemyninėje Kinijoje ir Honkonge ir ragina Kinijos valdžios institucijas 
užtikrinti pagrindines laisves;

3. reiškia labai didelį nepasitenkinimą, kad toliau tęsiamas persekiojimas ir daromi sunkūs 
ir sistemingi žmogaus teisių pažeidimai, prilygstantys nusikaltimams žmoniškumui; 
primygtinai ragina Kinijos vyriausybę nedelsiant nutraukti uigūrų ir kitų musulmonų 
mažumų atstovų savavališko sulaikymo praktiką, nepateikus jiems kaltinimų, be teismo 
ar apkaltinamojo nuosprendžio, uždaryti visas stovyklas ir sulaikymo centrus ir 
nedelsiant besąlygiškai paleisti sulaikytus asmenis; ragina Kinijos valdžios institucijas 
nutraukti vyriausybės remiamas priverstinio darbo ir masinės sterilizacijos programas; 
ragina Kinijos valdžios institucijas Sindziango uigūrų autonominiame regione pateikti 
informaciją apie sulaikytųjų laikymo vietas ir sveikatos būklę ir nedelsiant juos paleisti, 
jei nesama faktinės nusikalstamos veiklos įrodymų;

4. griežtai smerkia platų skaitmeninių sekimo technologijų naudojimą Sindziango 
gyventojams stebėti ir kontroliuoti ir neseniai atskleistus veido atpažinimo programinės 
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įrangos, kuri galėtų valdžios institucijoms siųsti įspėjimus apie nustatytus uigūrus, kai 
jos kamerų sistemos nustato uigūrų mažumai priklausančius žmones, bandymus; 
apgailestauja dėl to, kad Kinija nesilaiko savo pačios įsipareigojimų, prisiimtų 
nusprendus laikytis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos principų dėl 
į žmogų orientuoto dirbtinio intelekto ir pritarus 2019 m. birželio mėn. G20 deklaracijai, 
ir ragina Komisiją ir valstybes nares toliau raginti Kiniją laikytis savo įsipareigojimų 
šioje srityje;

5. ragina Kinijos valdžios institucijas leisti žurnalistams ir tarptautiniams stebėtojams, 
įskaitant ES pareigūnus, laisvai, prasmingai ir nekliudomai patekti į Sindziango 
provinciją bei internuotų asmenų stovyklas žurnalistams ir tarptautiniams stebėtojams, 
įskaitant ES pareigūnus, po to, kai 2020 m. rugsėjo 14 d. ES ir Kinijos aukščiausiojo 
lygio susitikime Prezidentas Xi Jinpingas pakvietė JT vyriausiąjį žmogaus teisių 
komisarą ir ES specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių klausimais bei JT Žmogaus teisių 
tarybos specialiosiomis procedūromis įgaliotuosius asmenis; ragina ES ir valstybes 
nares ir toliau primygtinai reikalauti įsteigti JT faktų nustatymo misiją Sindziange ir 
paskirti specialųjį pasiuntinį;

6. prašo Kinijos leisti Europos Parlamento misiją į Sindziangą su sąlyga, kad ji galės 
laisvai ir nevaržomai patekti į Sindziangą, kartu užtikrinant vietos gyventojų 
konfidencialumą ir saugumą;

7. griežtai smerkia masinę Kinijos komunistų partijos kampaniją, kuria siekiama 
sustabdyti uigūrų gimstamumą Sindziange, ir ragina Kinijos valdžios institucijas 
nedelsiant nutraukti bet kokias priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią gimdymui 
uigūrų populiacijoje, įskaitant priverstinę sterilizaciją, abortus ar sankcijas už gimdymo 
kontrolės pažeidimus;

8. ragina Kinijos vyriausybę ratifikuoti ir įgyvendinti TDO konvenciją Nr. 29 dėl 
priverstinio darbo, TDO konvenciją Nr. 105 dėl priverstinio darbo panaikinimo, TDO 
konvenciją Nr. 87 dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo ir TDO 
konvenciją Nr. 98 dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas; 
primygtinai ragina Kiniją ratifikuoti Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą;

9. reiškia didelį susirūpinimą dėl pranešimų, kad Kinijos valdžios institucijos persekioja 
užsienyje gyvenančius uigūrus, siekdamos priversti teikti informaciją apie kitus uigūrus, 
grįžti į Sindziango regioną arba nutylėti apie ten susidariusią padėtį, kartais net 
sulaikydamos jų šeimos narius; ragina Komisiją ir visas ES valstybes nares kuo skubiau 
ištirti šiuos pranešimus, užtikrinti Sindziango diasporos narių apsaugą ir paspartinti 
uigūrų ir kitų tiurkų musulmonų prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimą; palankiai 
vertina Vokietijos ir Švedijos sprendimą sustabdyti visų etninių uigūrų, kazachų ir kitų 
tiurkų musulmonų grąžinimą į Kiniją, atsižvelgiant į savavališko sulaikymo, kankinimo 
ir kitokio netinkamo elgesio su jais pavojų;

10. ragina Komisiją ir valstybes nares pradėti dialogą su valstybėmis, kuriose uigūrams 
gresia deportacija į Kiniją, siekiant užkirsti kelią tokioms deportacijoms; ragina Tarybos 
narius sustabdyti savo ekstradicijos sutarčių su Kinijos Liaudies Respublika galiojimą, 
kad būtų užkirstas kelias uigūrų, Honkongo piliečių, tibetiečių ar Kinijos disidentų 
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ekstradicijai Kinijoje siekiant dalyvauti politiniame teismo procese Kinijos Liaudies 
Respublikoje;

11. ragina ES aktyviai dirbti siekiant atlikti nepriklausomą JT tyrimą dėl Kinijos siekiant 
užtikrinti atskaitomybę už įvykdytus nusikaltimus;

12. Išreiškia savo didelį susirūpinimą dėl Kinijos valstybės priemonių, kuriomis siekiama 
užtikrinti visapusišką Xinjiang priežiūrą įdiegiant „Skynet“ elektroninę priežiūrą 
pagrindinėse miestų teritorijose ir GPS sekimo įtaisus visose motorinėse transporto 
priemonėse, veido atpažinimo skaitytuvus kontrolės punktuose ir traukinių stotyse bei 
degalinėse, naudojant programinę įrangą, pagrįstą dirbtinio intelekto kamerų 
sistemomis, kuriomis siekiama nustatyti uigūrų ir kitų etninių mažumų grupių narių 
tapatybę; išreiškia susirūpinimą dėl Xinjiang policijos vykdomos kraujo pavyzdžių 
rinkimo kampanijos, siekiant išplėsti Kinijos DNR duomenų bazę; reiškia didelį 
susirūpinimą dėl naujausių atskleistų faktų, susijusių su 2016-2018 m. Aksu 
prefektūroje sulaikytų daugiau kaip 2 000 uigūrų kalinių sąrašu; taip pat yra susirūpinęs 
dėl to, kad Kinija šias technologijas jau eksportuoja autoritariniams režimams visame 
pasaulyje; ragina ES ir valstybes nares stebėti šių technologijų įsigijimą ir plėtojimą bei 
jų tiekėjų veiklą ir nesuteikti jiems prieigos prie ES ir nacionalinio viešojo finansavimo 
ir viešųjų pirkimų;

13. kritikuoja terminių kamerų pirkimą iš įmonės „Hikivision“, kurį vykdo Parlamento 
administracija ir Komisija; primygtinai ragina pradėti taikyti nuosaikią viešųjų pirkimų 
politiką, pagal kurią būtų tinkamai atsižvelgiama į žmogaus teisių problemas; 
primygtinai ragina Parlamento administraciją ir jo Pirmininką nedelsiant nutraukti bet 
kokius tiesioginius ar netiesioginius verslo santykius su įmone „Hikivision“ ir padidinti 
savo viešųjų pirkimų veiklos skaidrumą;

14. ragina Kinijos valdžios institucijas nedelsiant ir besąlygiškai paleisti uigūrų mokslininką 
ir 2019 m. Sacharovo premijos laureatą Ilhamą Tohti ir užtikrinti, kad jis galėtų 
reguliariai ir nevaržomai bendrauti su savo šeima ir pasirinktais advokatais, kad jis 
nebūtų kankinamas ar su juo nebūtų netinkamai elgiamasi; ragina nedelsiant, 
veiksmingai ir nešališkai ištirti įtarimus dėl Ilhamo Tohti kankinimų ir patraukti 
atsakingus asmenis baudžiamojon atsakomybėn;

15. palankiai vertina tai, kad į 2021 m. Komisijos darbo programą įtraukta teisėkūros 
iniciatyva dėl privalomo išsamaus žmogaus teisių tiekimo grandinės patikrinimo teisės 
aktų; ragina Komisiją ne vėliau kaip 2021 m. antrąjį ketvirtį priimti atitinkamus 
pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriuos, kaip planuota, sudarytų 
trys atskiri, tačiau vienas kitą papildantys pasiūlymai dėl vadovų pareigų ir tvaraus 
įmonių valdymo, dėl įmonių žmogaus teisių ir išsamaus aplinkos apsaugos patikrinimo, 
o taip pat dėl Nefinansinės informacijos teikimo direktyvos reformos; laikosi nuomonės, 
kad, siekiant veiksmingai spręsti priverstinio darbo ir kitų žmogaus teisių pažeidimų 
įmonių tiekimo grandinėse problemą, į tokius teisės aktus taip pat turėtų būti įtrauktas 
draudimas pateikti atitinkamas prekes ES rinkai; atsižvelgdamas į tai primena savo 
poziciją, išdėstytą neseniai priimtoje rezoliucijoje dėl prekybos politikos peržiūros, 
kurioje raginama imtis papildomų priemonių, pvz., uždrausti produktų, susijusių su 
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sunkiais žmogaus teisių pažeidimais, pvz., priverstiniu darbu ar vaikų darbu, importą;

16. ragina valstybes nares, atsižvelgiant į jų kompetenciją ir nacionalines aplinkybes, 
intensyviau dėti pastangas siekiant veiksmingai įgyvendinti JT verslo ir žmogaus teisių 
pagrindinius principus, be kita ko, remiantis naujais ar atnaujintais nacionaliniais 
veiksmų planais, kuriuose pateikiamas savanoriškų ir privalomų priemonių rinkinys;

17. mano, kad į išsamų susitarimą dėl investicijų su Kinija turi būti įtraukti tinkami 
įsipareigojimai laikytis tarptautinių konvencijų prieš priverčiamąjį darbą; ypač mano, 
kad Kinija turėtų ratifikuoti TDO konvencijas Nr. 29 ir Nr. 105;

18. palankiai vertina neseniai teisėkūros institucijų pasiektą susitarimą dėl ES dvejopo 
naudojimo prekių reglamento reformos nacionalinio saugumo ir žmogaus teisių 
sumetimais;

19. primygtinai ragina Komisiją, Tarybą ir valstybes nares imtis visų būtinų priemonių 
siekiant įtikinti Kinijos vyriausybę uždaryti stovyklas ir nutraukti visus žmogaus teisių 
pažeidimus Sindziange ir kitose vietose, pvz. Tibete; ragina ES ir jos valstybes nares 
kiekviena proga aukščiausiu lygmeniu kartoti šią žinią Kinijos vyriausybei; 
apgailestauja, kad ES iki šiol taikytas požiūris ir priemonės nepaskatino apčiuopiamos 
Kinijos pažangos žmogaus teisių srityje, o per pastarąjį dešimtmetį padėtis šioje srityje 
tik blogėjo; primygtinai ragina Komisiją parengti ir įgyvendinti holistinę ES strategiją 
siekiant užtikrinti tikrą Kinijos pažangą žmogaus teisių srityje; primygtinai ragina 
Kinijos valdžios institucijas įgyvendinti nacionalines reformas, kurios reikalingos tam, 
kad būtų galima ratifikuoti 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį 
Kinija pasirašė 1998 m., ir įgyvendinti JT žmogaus teisių organų rekomendacijas;

20. palankiai vertina tai, kad 2020 m. gruodžio 7 d. buvo priimtas ES visuotinis sankcijų už 
žmogaus teisių pažeidimus režimas; ragina valstybes nares ir Sąjungos vyriausiąją 
įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai skubiai įvertinti sankcijų Kinijos 
pareigūnams ir valstybės valdomiems subjektams, pvz., „Sindjiang Production and 
Construction Corporation“, atsakingiems už uigūrų ir kitų Turkijos musulmonų masinio 
sulaikymo Sindziange politikos rengimą ir įgyvendinimą, už priverstinį darbą ir už 
griežtų religijos laisvės, judėjimo laisvės ir kitų pagrindinių teisių, pvz., Tibete ir kitose 
vietose, represijų vykdymą, įgyvendinimą;

21. ragina Tarybą ir Komisiją įgyvendinti priemonių paketą, dėl kurio susitarta liepos mėn., 
be kita ko, sukurti vadinamąją „gelbėjimo valčių“ sistemą, skirtą pažeidimus 
kenčiantiems Kinijos žmonėms, atsižvelgiant į tai, kad toliau blogėja žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių padėtis;

22. pakartoja savo paramą būsimam ES ir JAV dialogui Kinijos klausimais ir primygtinai 
ragina, kad jo darbotvarkėje žmogaus teisėms būtų skiriama daug dėmesio; ragina 
labiau koordinuoti demokratinius principus įgyvendinant sankcijas ir kitas priemones, 
kuriomis siekiama kovoti su žmogaus teisių pažeidimais žemyninėje Kinijoje ir 
Honkonge, o taip pat su Kinijos Liaudies Respublikos keliamais geopolitiniais iššūkiais;

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko 
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pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo 
politikai bei Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei ir parlamentui.


