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Projbizzjoni tal-elezzjoni tal-Gvern Tibetan eżiljat fin-Nepal 

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' April 2011 dwar il-projbizzjoni tal-

elezzjonijiet għall-gvern tat-Tibet eżiljat fin-Nepal 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta’ Ġunju 2010 dwar in-Nepal1 u r-

riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta’ Ottubru 2006 dwar it-Tibet2, 

– wara li kkunsidra l-Istqarrija Universali dwar il-Jeddijiet tal-Bniedem tal-1948, 

– wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR) tal-

1966, 

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tad-29 ta' Mejju 2010 mis-Segretarju Ġenerali tan-NU 

Ban Ki-moon dwar is-sitwazzjoni politika fin-Nepal, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 122(5) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

A. billi l-okkupazzjoni tat-Tibet mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina tipprevjeni lit-Tibetani 

milli jeliġġu r-rappreżentanti tagħhom fit-territorju tat-Tibet b’mod demokratiku, 

B. billi ‘l fuq minn 82 000 Tibetan eżiljat madwar id-dinja ġew mistiedna jivvutaw fl-20 ta’ 

Marzu 2011 biex jeliġġu l-Kalon Tripa (Prim Ministru) l-ġdid tal-gvern Tibetan eżiljat, 

C. billi eluf ta’ Tibetani fin-Nepal ma ngħatawx il-permess biex jivvutaw mill-awtoritajiet 

tan-Nepal f’Kathmandu, taħt pressjoni dejjem ikbar min-naħa tal-gvern Ċiniż, 

D. billi diġà matul rawnd preċedenti ta’ votazzjonijiet fin-Nepal fit-3 ta’ Ottubru 2010, il-

pulizija ta’ Kathmandu kkonfiskat il-kaxxi tal-voti u għalqet is-siti ta’ votazzjoni tal-

komunità Tibetana, 

E. billi fl-10 ta’ Marzu 2011, id-Dalai Lama ħabbar li kien se jabbanduna b’mod formali r-

rwol tiegħu ta’ mexxej politiku fil-gvern Tibetan eżiljat, li huwa bbażat f’Dharamsala, fl-

Indja, sabiex tissaħħaħ l-istruttura demokratika tal-moviment Tibetan lejliet l-elezzjonijiet 

biex tintgħażel ġenerazzjoni ġdida ta’ mexxejja politiċi Tibetani,  

F. billi l-Gvern tan-Nepal iddikjara li protesti min-naħa tat-Tibetani jmorru kontra l-politika 

ta’ “Ċina Waħda”, tenna l-impenn tiegħu li ma jippermettix attivitajiet “kontra Pekin” fit-

territorju tiegħu u b’hekk impona projbizzjoni ġenerali fuq il-moviment ta’ gruppi 

Tibetani bl-għan li jikkuntenta lill-awtoritajiet Ċiniżi, 

G. billi l-awtoritajiet Nepaliżi, partikolarment il-pulizija, bosta drabi ġew irrappurtati li kisru 

d-drittijiet tal-bniedem bħal-libertà tal-espressjoni, tal-assemblea u tal-assoċjazzjoni tat-

Tibetani eżiljati fin-Nepal; billi dawn id-drittijiet huma garantiti għall-persuni kollha fin-
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Nepal minn konvenzjonijiet internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem li għalihom in-

Nepal huwa pajjiż firmatarju, inkluż il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u 

Politiċi, 

H. billi s-sitwazzjoni ġenerali ta' ħafna refuġjati fin-Nepal, b'mod partikolari t-Tibetani, hija 

kawża ta' tħassib,  

I. billi l-UE tenniet l-impenn tagħha li tappoġġa governanza demokratika u parteċipattiva 

fir-relazzjonijiet esterni tal-UE permezz tal-adozzjoni tal-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar 

l-Appoġġ Demokratiku fir-Relazzjonijiet Esterni tal-UE tas-17 ta’ Novembru 2009, 

1. Jenfasizza d-dritt ta' parteċipazzjoni f’elezzjonijiet demokratiċi bħala dritt fundamentali 

taċ-ċittadini kollha, li għandu jinżamm, jiġi protett u garantit f’kull stat demokratiku; 

2. Jistieden lill-Gvern Nepaliż biex irawwem id-drittijiet demokratiċi tal-poplu Tibetan, li 

għaddej minn proċess uniku ta’ elezzjoni interna li ilu jeżisti mill-1960, biex jorganizzaw 

u jipparteċipaw f'elezzjonijiet demokratiċi; 

3. Jenfasizza l-importanza ta’ elezzjonijiet demokratiċi paċifiċi biex tissaħħaħ u tiġi 

ppreservata l-identità Tibetana kemm ġewwa kif ukoll barra t-territorju tat-Tibet; 

4. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Nepaliżi jirrispettaw id-drittijiet tat-Tibetani fin-Nepal għal-

libertà tal-espressjoni, tal-assemblea u tal-assoċjazzjoni kif inhuma garantiti għall-persuni 

kollha fin-Nepal minn konvenzjonijiet internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem li 

għalihom in-Nepal huwa pajjiż firmatarju; 

5. Jistieden lill-awtoritajiet biex ma jibqgħux jagħmlu arresti u restrizzjonijiet fuq il-protesti 

u fuq il-libertà tal-espressjoni, li jimpedixxu d-dritt għal espressjoni demokratika leġittima 

u assemblea matul l-attivitajiet kollha li jsiru fil-komunità Tibetana fil-pajjiż u jħeġġeġ 

lill-Gvern tan-Nepal jinkludi dawn id-drittijiet u jiżgura libertà reliġjuża fil-kostituzzjoni 

l-ġdida tan-Nepal, li għandha tiġi dekretata sat-28 ta’ Mejju 2011; 

6. Jitlob lill-awtoritajiet Nepaliżi jirrispettaw l-obbligi internazzjonali tagħhom tad-drittijiet 

tal-bniedem u l-liġijiet interni tagħhom stess fil-mod kif jittrattaw il-komunità Tibetana, u 

jħeġġeġ lill-gvern jirreżisti l-pressjoni qawwija li qed issirlu mill-Gvern Ċiniż biex isikket 

lill-komunità Tibetana fin-Nepal permezz ta’ restrizzjonijiet li mhux biss mhumiex 

ġustifikati iżda huma wkoll illegali skont il-liġi interna u internazzjonali; 

7. Iqis li l-kontinwazzjoni tal-implimentazzjoni sħiħa tal-Ftehim Informali dwar ir-refuġjati 

Tibetani mill-awtoritajiet Nepaliżi hija essenzjali biex jinżamm il-kuntatt bejn il-UNHCR 

u l-komunitajiet Tibetani; 

8. Jistieden lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna biex, permezz tad-delegazzjoni 

tiegħu f’Kathmandu, jimmonitorja mill-qrib is-sitwazzjoni politika fin-Nepal, speċjalment 

it-trattament tar-refuġjati Tibetani u r-rispett għall-kostituzzjonalità u d-drittijiet 

internazzjonali, u jħeġġeġ lir-Rappreżentant Għoli tal-UE tindirizza t-tħassib dwar l-

azzjonijiet meħuda mill-Gvern Nepaliż biex jimblokka l-elezzjonijiet Tibetani, mal-

awtoritajiet Nepaliżi u Ċiniżi; 

9. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-

Kummissjoni, lill-Istati Membri, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant 



Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Gvern tan-Nepal u 

lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti. 

 


