
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

131. 

USNESENÍ SENÁTU 
ze 7. schůze, konané dne 20. března 2019 

 
 
k Petici za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským 
režimem /senátní tisk č. 265/11/ 
 
 
Senát 
 
 
I. bere na vědomí 

petici č. 11/18 - „Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané 
čínským režimem“ obsaženou v senátním tisku č. 265; 
 

II. žádá 
          Ministerstvo zahraničních věcí ČR,  

aby podrobně prošetřilo informace vycházející z petice, kterou podepsalo více než 
37 tisíc podporovatelů, a informovalo Senát PČR o vývoji vztahu mezi 
praktikujícími Falun Gong a vládou ČLR; 
 

III. 
1. vyjadřuje znepokojení, že státní orgány Čínské lidové republiky rozsáhle 
porušují lidská a občanská práva příslušníků národnostních menšin žijících 
v Autonomních oblastech Sin-ťiang a Tibet. 

 
2. vyjadřuje znepokojení, že na území Čínské lidové republiky dochází ze strany 
jejích státních orgánů k soustavnému porušování svobody náboženského vyznání 
příslušníků náboženských skupin křesťanů, praktikujících Falun Gong a muslimů. 
 
3. vyjadřuje podporu příslušníkům národnostních menšin uvedených v bodě 1 
tohoto usnesení a jejich rodinám a příslušníkům náboženských skupin uvedených 
v bodě 2 tohoto usnesení a jejich rodinám.  



 
4. vyzývá vládu České republiky, aby vyzvala vládu Čínské lidové republiky 
k okamžitému zastavení pronásledování jejích občanů na základě jejich víry nebo 
etnické příslušnosti. 

 
5. vyzývá vládu České republiky, aby vyzvala vládu Čínské lidové republiky 
k okamžitému propuštění jejích občanů, vězněných na základě jejich politického 
přesvědčení, víry nebo etnické příslušnosti, z vězení a převýchovných pracovních 
táborů.  
 
6. vyzývá vládu České republiky, aby vyzvala vládu Čínské lidové republiky 
k dodržování Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který 
podepsala dne 5. října 1998, a k jeho ratifikaci.   
 
7. vyzývá prezidenta České republiky, předsedu vlády České republiky, ministra 
zahraničních věcí České republiky, předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky a předsedu Senátu Parlamentu České republiky, aby v rámci 
jednotné české zahraniční politiky při svých jednáních s představiteli Čínské lidové 
republiky důsledně uplatňovali zásady uvedené v čl. III body 1 až 6 tohoto 
usnesení. 

 
IV.  

pověřuje předsedu Senátu Parlamentu České republiky, aby s obsahem tohoto 
usnesení seznámil prezidenta České republiky, předsedu vlády České republiky, 
ministra zahraničních věcí České republiky a předsedu Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaroslav Kubera v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 
 

Jaromír Strnad v. r. 
ověřovatel Senátu 
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