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Topmøde EU/Kina - Dialog om menneskerettighederne EU/Kina 

Europa-Parlamentets beslutning af 13. december 2007 om topmødet EU/Kina og dialogen 

om menneskerettigheder EU/Kina 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til den fælles erklæring fra det tiende topmøde mellem Kina og EU afholdt i 

Beijing den 28. november 2007, 

 

- der henviser til den offentlige høring om menneskerettigheder i Kina i tiden frem til De 

Olympiske Lege, der blev afholdt den 26. november 2007 i Parlamentets Underudvalg om 

Menneskerettigheder; 

 

- der henviser til runderne i menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina, der fandt 

sted i Beijing den 17. oktober 2007 og i Berlin den 15.-16. maj 2007, 

 

- der henviser til sin beslutning af 6. september 2007 om dialoger om menneskerettigheder 

og samråd om menneskerettigheder med tredjelande1, 

 

- der henviser til sin beslutning af 15. februar 2007 om dialogen mellem den kinesiske 

regering og Dalai Lamas udsendinge2,  

 

- der henviser til sin beslutning af 7. september 2006 om forbindelserne mellem EU og 

Kina3 og til sine tidligere beslutninger om Kina; 

 

- der henviser til EU's retningslinjer for dialoger om menneskerettigheder, vedtaget den 13. 

december 2001 og til vurderingen af retningslinjernes gennemførelse vedtaget den 9. 

december 2004, 

 

- der henviser til sine tidligere årlige beslutninger om menneskerettighedssituationen i 

verden, 

 

- der henviser til FN's olympiske våbenhvile, som vedtaget af FN's generalforsamling den 

31. oktober 2007 (A/RES/62/4), hvori FN's medlemsstater opfordres til at holde fred og 

gøre en indsats for freden under De Olympiske Lege, 

 

- der henviser til 60-året for verdenserklæringen om menneskerettigheder, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4, 

 

A. der henviser til, at der er sket en kraftig politisk og økonomisk udvikling i forbindelserne 

mellem Kina og EU siden indførelsen i 1998 af ordningen for topmøder mellem EU og 

Kina, 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0381. 
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0055. 
3 EUT C 305 E af 14.12.2006, s. 219. 



 

B. der henviser til, at enhver beslutning om at indlede en menneskerettighedsdialog er truffet 

på grundlag af bestemte kriterier, der er fastsat af Rådet, og som navnlig tager hensyn til 

EU's største bekymringer med hensyn til menneskerettighedssituationen i det pågældende 

land, til myndighedernes reelle vilje til at forbedre menneskerettighedssituationen i landet 

i forbindelse med en sådan dialog samt til den positive virkning, som en 

menneskerettighedsdialog eventuelt vil have på menneskerettighedssituationen, 

 

C. der henviser til, at De Olympiske Lege i Beijing i 2008 er en oplagt anledning til at rette 

verdens opmærksomhed mod menneskerettighedssituationen i Kina, 

 

D. der henviser til, at EU er bygget på og defineret ved sin tilslutning til principperne om 

frihed, demokrati og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende 

frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet; der henviser til, at EU betragter efterlevelse af 

disse principper som forudsætningen for fred og stabilitet i ethvert samfund, 

 

E. der henviser til, at det strategiske partnerskab mellem EU og Kina er af stor betydning for 

forbindelserne mellem EU og Kina, og at et virkeligt partnerskab bør baseres på fælles 

værdier, 

 

F. der henviser til, at en styrkelse og udbygning af forbindelserne mellem EU og Kina vil 

bidrage til at sikre konvergerende holdninger vedrørende foranstaltninger til imødegåelse 

af globale udfordringer såsom klimaændringer, sikkerhed, terrorisme og ikke-spredning af 

våben, 

 

G. der henviser til, at der til stadighed indløber foruroligende beretninger om politiske 

fængslinger, navnlig af journalister, menneskerettighedsaktivister og medlemmer af 

religiøse og etniske mindretal, samt påstande om tortur, omfattende anvendelse af 

tvangsarbejde, hyppig anvendelse af dødsstraf og systematisk undertrykkelse af religions- 

og ytringsfriheden samt af medierne, herunder internettet, og som henviser til den strenge 

kontrol, som den kinesiske regering fører med oplysninger om og adgang til tibetanske 

områder i Kina; der henviser til, at det derfor er vanskeligt at fastslå det nøjagtige omfang 

af menneskerettighedskrænkelserne; 

 

H. der henviser til, at Kinas engagement og indflydelse i verden er øget betydeligt i løbet af 

det sidste årti, og der henviser til, at troværdighed, demokratiske værdier og ansvarlighed 

bør være det grundlag, som forholdet mellem EU og Kina bygger på, 

 

Topmøde mellem EU og Kina 

 

1. der glæder sig over den fælles erklæring fra det 10. topmøde mellem EU og Kina, hvori 

begge parter bekræfter deres engagement i at udvikle et omfattende strategisk partnerskab 

for at leve op til globale udfordringer samt i en yderligere udvikling af forholdet mellem 

EU og Kina og et tættere samarbejde med henblik på at behandle en lang række 

spørgsmål; 

 

2. beklager, at Rådet og Kommissionen endnu en gang har undladt at tage en beslutsom 

drøftelse om menneskerettighedsspørgsmål på topmødet mellem EU og Kina med henblik 

på at give menneskerettighedsspørgsmål større politisk vægt, og at EU ikke benyttede  de 

forestående Olympiske Lege som anledning til at drøfte den alvorlige bekymring over 



menneskerettighedssituationen i Kina; 

 

3.  opfordrer Kina og EU til at sikre en mere afbalanceret handel og et mere afbalanceret 

økonomisk partnerskab, der bør føre til bæredygtig vækst og social udvikling, navnlig på 

områder vedrørende klimaændringer, miljø og energi; 

 

4. mener, at kinesiske industrivirksomheders piratkopiering og forfalskning af europæiske 

produkter og varemærker udgør en alvorlig krænkelse af de internationale handelsregler; 

opfordrer indtrængende de kinesiske myndigheder til at forbedre beskyttelsen af de 

intellektuelle ejendomsrettigheder; 

 

5. efterlyser samtidig større sammenhæng og konsekvens mellem menneskerettigheder på 

den ene side og handel og sikkerhed på den anden side; opfordrer derfor indtrængende 

EU til at sikre, at en forbedring af handelsforbindelserne med Kina gøres betinget af 

menneskerettighedsreformer, og opfordrer i den forbindelse Rådet til at foretage en 

omfattende evaluering af menneskerettighedssituationen, inden der træffes endelig 

afgørelse om nogen form for ny partnerskabs- og samarbejdsrammeaftale (PCFA); 

 

6. glæder sig derfor over, at der er indledt forhandlinger om en PCFA, som vil dække hele 

spektret af de bilaterale forbindelser mellem EU og Kina, herunder også en effektiv og 

brugbar menneskerettighedsklausul, samt et styrket og udvidet samarbejde om politiske 

spørgsmål; gentager sit krav om, at Europa-Parlamentet inddrages i alle fremtidige 

bilaterale forbindelser mellem parterne, idet der tages hensyn til, at der uden Parlamentets 

formelle samstemmende udtalelse ikke kan indgås en PCFA; 

 

7. insisterer på, at EU's våbenembargo mod Kina efter begivenhederne på Den Himmelske 

Freds Plads skal forblive i kraft, indtil der gøres betydelige fremskridt på 

menneskerettighedsområdet; erindrer EU's medlemsstater om, at et af kriterierne i EU's 

adfærdskodeks for våbeneksport er respekt for menneskerettighederne i det endelige 

bestemmelsesland for sådan eksport; 

 

8. er bekymret over, at den kinesiske regering endnu ikke har ratificeret den internationale 

konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR), selv om den gentagne gange 

har givet udtryk for sin hensigt om at gøre det, henstiller derfor indtrængende til Kina at 

ratificere og gennemføre denne konvention uden yderligere forsinkelse; 

 

Menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina 

 

9. beklager, at Kinas indsats på menneskerettighedsområdet fortsat giver anledning til stor 

bekymring; understreger derfor behovet for en væsentlig styrkelse og forbedring af 

menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina; opfordrer Rådet til at give Parlamentet 

en mere detaljeret orientering; finder det vigtigt fortsat at afholde det juridiske seminar 

om menneskerettigheder for EU og Kina, som normalt afholdes forud for dialogen, med 

deltagelse af akademikere og repræsentanter for civilsamfundet, og glæder sig i denne 

forbindelse over oprettelsen af et menneskerettighedspolitisk netværk i EU/Kina-regi 

under mål 3 i det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder; opfordrer 

Kommissionen til i samarbejde med Parlamentet at sikre, at dette netværk fungerer 

effektivt; 

 

10. mener, at de anliggender, der blev drøftet under de forskellige runder af dialogen med 



Kina, såsom ratificering af ICCPR, reform af de strafferetlige systemer, herunder 

dødsstraffen og systemet med genopdragelse gennem arbejde, ytringsfrihed, navnlig på 

internettet, pressefrihed, frihed til at få adgang til information, tanke-, samvittigheds- og 

religionsfrihed, situationen for mindretal i Tibet, løsladelse af fanger efter begivenhederne 

på Den Himmelske Freds Plads, samt arbejdstagerrettigheder og andre rettigheder bør 

tages op igen og igen i forbindelse med dialogen, navnlig med henblik på at følge de 

henstillinger, som begge parter er blevet enige om under tidligere dialoger, og som er 

blevet vedtaget på juridiske seminarer; anmoder i denne forbindelse Rådet om at overveje 

at forlænge dialogens varighed og om at give mere tid til drøftelse af de emner, der er 

blevet taget op; opfordrer endvidere Rådet og Kommissionen til at være særlig 

opmærksom på overholdelsen af Den Internationale Arbejdsorganisations konventioner, 

navnlig hvad angår uafhængige fagforeninger og børnearbejde; 

 

11. bemærker Kinas tilsagn om at hjælpe FN's Menneskerettighedsråd med at udføre dets 

funktioner med henblik på at håndtere menneskerettighedsanliggender på en troværdig, 

objektiv og ikke-selektiv måde, og opfordrer til en styrkelse af samarbejdet i FN-systemet 

og med FN's menneskerettighedsmekanismer og de internationale 

menneskerettighedsstandarder, der indgår i relevante internationale 

menneskerettighedsinstrumenter, herunder mindretalsrettigheder; 

 

12. henleder opmærksomheden på, at det er nødvendigt, at Kina tillader ytringsfrihed samt 

religions- og tankefrihed; bekræfter, at der især på baggrund af drøftelserne blandt 

kinesiske embedsmænd om definitionen på "religion" og navnlig "lovlig religion" er 

behov for en omfattende lovgivning om religion, som opfylder internationale standarder 

og sikrer virkelig religionsfrihed; beklager modsætningsforholdet mellem den i den 

kinesiske forfatnings artikel 36 nedfældede trosfrihed og statens vedvarende indgreb i 

religiøse samfunds anliggender, især med hensyn til uddannelse, udvælgelse, udnævnelse 

og politisk indoktrinering af præster; 

 

13. beklager, at den sjette kinesisk-tibetanske forhandlingsrunde ikke har ført til noget 

resultat; opfordrer parterne til at gøre alt, hvad der står i deres magt, for at fortsætte 

dialogen, og opfordrer den kinesiske regering til at indgå i reelle forhandlinger ved at tage 

passende hensyn til Dalai Lamas krav om selvstyre for Tibet;  opfordrer Kina til at afstå 

fra at udøve pres på stater, der har et venskabeligt forhold til Dalai Lama; 

 

14. gentager sin bekymring over beretningerne om fortsatte menneskerettighedskrænkelser i 

Tibet og i andre provinser, hvor der bor tibetanere, og som bl.a. omfatter tortur, vilkårlige 

arrestationer og tilbageholdelser, undertrykkelse af religionsfrihed, vilkårlige 

begrænsninger i den frie bevægelighed og resocialisering i arbejdslejre;  beklager, at den 

såkaldte kampagne for patriotisk uddannelse i Tibets munke- og nonneklostre er blevet 

intensiveret siden oktober 2005 og har tvunget tibetanere til at underskrive erklæringer, 

der kritiserer Dalai Lama som en farlig separatist;  opfordrer Kina til at give et uafhængigt 

organ adgang til Gedhun Choekyi Nyima, Tibets Panchen Lama, og hans forældre, sådan 

som FN´s udvalg om barnets rettigheder har anmodet om;   

 

15. opfordrer Kina som medlem af FN's Menneskerettighedsråd til at gennemføre 

henstillingerne fra FN's særlige rapportør om tortur og til at give FN-eksperter adgang til 

landet til hver en tid; 

 



16. mener, at der bør sættes langt større fokus på menneskerettighedssituationen i tiden frem 

til De Olympiske Lege i Beiing; fastholder, at de universelle, grundlæggende etiske 

principper skal respekteres, og at et fredeligt samfund, der går ind for at bevare den 

menneskelige værdighed som forankret i de grundlæggende principper 1 og 2 i det 

olympiske charter, skal fremmes;  

 

17. anmoder Den Internationale Olympiske Komité om at offentliggøre sin egen vurdering af 

Kinas opfyldelse af de løfter, der blev afgivet i 2001, inden Beijing fik tildelt De 

Olympiske Lege; understreger, at EU har ansvaret for at tage hensyn til en sådan 

vurdering og til at arbejde med sit olympiske netværk om at skabe grundlag for ansvarlig 

adfærd under forberedelsen af, under og efter De Olympiske Lege; 

 

18. er dybt foruroliget over den seneste tids stigning i OL-relaterede politiske forfølgelser af 

menneskerettighedsforkæmpere, journalister, advokater, andragere, 

civilsamfundsaktivister, etniske grupper såsom uighurer samt tilhængere af alle religiøse 

trosretninger, navnlig Falun Gong-udøvere; opfordrer de kinesiske myndigheder til straks 

at løslade disse personer og bringe disse menneskerettighedskrænkelser til ophør samt til 

at standse nedrivningen af et omfattende antal huse uden erstatning for at give plads til 

OL-infrastruktur; 

 

19. er ligeledes bekymret over overvågningen af og censuren på informationer på internettet 

og opfordrer de kinesiske myndigheder til at standse blokeringen af tusindvis af websider, 

herunder europæisk mediewebsider; opfordrer de kinesiske myndigheder til at løslade 

forfatteren Yang Maodong og de andre 50 cyber-dissidenter og internetbrugere, som er 

fængslet i Kina; 

 

20. opfordrer Kina til at tage konkrete skridt til at indføre ytringsfrihed og respektere 

pressefriheden for både kinesiske og udenlandske journalister; er navnlig bekymret over 

den manglende gennemførelse af den nye forordning om internationale journalister, der 

arbejder i Kina, og opfordrer indtrængende de kinesiske myndigheder til straks at standse 

censurering og blokering - især med multinationale firmaers bistand - af tusindvis af 

udenlandske websider med nyheder og oplysninger; kræver løsladelse af alle de 

journalister, internetbrugere og cyber-dissidenter, der tilbageholdes i Kina for at have 

udøvet deres ret til at blive informeret; gentager sin opfordring til de kinesiske 

myndigheder til at indføre et moratorium for henrettelser under De Olympiske Lege 2008 

og til at trække listen over 42 forbudte personkategorier tilbage; 

 

21. gør opmærksom på konklusionerne fra den 17. nationale partikongres i Kinas 

kommunistiske parti, afholdt i midten af oktober 2007, hvor man behandlede forskellige 

perspektiver og forskellige grader af åbenhed over for gennemførelse af mere omfattende 

internationale menneskerettighedsbenchmarks i Kina; 

 

22. opfordrer indtrængende Kina til at standse sin nuværende støtte til regimet i Myanmar og 

situationen i Darfur; 

 

o 
o     o 

 
23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Folkerepublikken Kinas regering, den 



kinesiske nationale folkekongres, FN's generalsekretær og bestyrelsen for Den 

Internationale Olympiske Komité. 

 


