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KELET-ÁZSIA

Az indiai-csendes-óceáni térség gyors változáson megy keresztül, és a világ
népessége több mint 50%-ának otthonaként kulcsfontosságú geostratégiai régióvá
válik. A világ konténerkereskedelmének kétharmada áthalad az indiai-csendes-
óceáni térségen, tengeri útvonalai pedig a kereskedelem és az energiaellátás fő
útvonalai. Az indiai-csendes-óceáni térséggel folytatott együttműködésre vonatkozó
uniós stratégiát 2021 szeptemberében fogadták el az EU szerepvállalásának
fokozása, partnerségek kiépítése, a szabályokon alapuló nemzetközi rend
megerősítése és a globális kihívások kezelése érdekében. Az Unió az EU stratégiai
autonómiájának támogatása érdekében kiigazítja jelenlegi eszközeit. A Tanács
által 2022 márciusában hivatalosan jóváhagyott biztonsági és védelmi stratégiai
iránytű nyitott és szabályokon alapuló regionális biztonsági architektúrát mozdít
elő, beleértve a biztonságos tengeri útvonalakat, a kapacitásépítést és a fokozott
tengeri jelenlétet az indiai-csendes-óceáni térségben. Kelet-Ázsia olyan biztonsági
kockázatokkal néz szembe, mint Észak-Korea nukleáris fenyegetése, a Kelet-
és Dél-kínai-tengerrel kapcsolatos viták, és Tajvan problémája. Az Unió jelentős
gazdasági szereplő Kelet-Ázsiában, és támogatja a méltányos kereskedelmet, a
multilateralizmust, az intézményfejlesztést, a demokráciát, a jó kormányzást és az
emberi jogokat.

Ez az ismertető bemutatja a kelet-ázsiai régiót. Lásd még a Dél-Ázsiára (5.6.7.) és a
Dél-Kelet-Ázsiára (5.6.9.) vonatkozó ismertetőket.

JOGALAP

— Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe (az Unió külső tevékenysége);

— az Európai Unió működéséről szóló szerződés 206–207. cikke (kereskedelem) és
216–219. cikke (nemzetközi megállapodások);

— partnerségi és együttműködési megállapodások (kétoldalú kapcsolatok).

KELET-ÁZSIA

A. Kína
Az EU és Kína 1975-ben lépett hivatalos diplomáciai kapcsolatba. A Tienanmen téri
tüntetések katonai erők általi 1989-es erőszakos leverését követően a kapcsolatokat
felfüggesztették. Az EU csak 1994-ben vette fel újra a kapcsolatokat, de az 1989-ben
bevezetett fegyverembargó továbbra is érvényben van.
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Hszi Csin-ping elnök alatt Kína politikai helyzete 2012 óta jelentősen megváltozott.
2018-ban elfogadták az alkotmány felülvizsgálatát, amely lehetővé tette Hszi Csin-
ping számára, hogy határozatlan ideig töltse be tisztségét, nem korlátozva a Kínai
Kommunista Párt főtitkára, az államfő és a hadsereg vezetője hivatali idejét. Kína
külpolitikája agresszívabb és kényszerítőbb megközelítést alkalmaz, és az ország
rendelkezik a világ legnagyobb aktív katonai állományával. 2021-ben az Egyesült
Államok után Kína költött a világon a legtöbbet katonai kiadásokra, amely a világ összes
katonai kiadásának mintegy 14%-át tette ki, a becslések szerint 293 milliárd USD
költségvetéssel. 2022. június 17-én Kína hivatalosan felavatta harmadik repülőgép-
hordozóját, a Fujiant (amelyet a Tajvannal szemközti tartományról neveztek el), annak
a folyamatos erőfeszítésnek a részeként, hogy 2027-ig kiépítsen egy teljesen modern
haderőt, amely képes rivalizálni az Egyesült Államok hadseregével. Kínában egy
negyedik repülőgép-hordozó is építés alatt áll, amely a jelentések szerint nukleáris
meghajtású lehet. Kína haditengerészete gyorsabb ritmusban épít hadihajókat, mint az
összes többi hatalma. Kína folyamatosan bővíti és sokszorozza katonai jelenlétét a Dél-
kínai-tengeren, a Tajvani-szorosban és a Malaccai-szorosban, amely létfontosságú a
nemzetközi kereskedelem és különösen a kínai kereskedelem szempontjából.
Az EU és Kína közötti egyre nagyobb kölcsönös gazdasági és geopolitikai függést a
közös EU–Kína 2020 stratégiai együttműködési menetrend tükrözi, amely elmélyítette
és kiterjesztette az együttműködést számos területen, többek között a kül- és
biztonságpolitika, a gazdasági fejlődés, a globális kormányzás, továbbá többoldalú
együttműködés keretében a kereskedelem és a beruházások terén; valamint szociális,
környezetvédelmi és egyéb területeken, beleértve az emberek közti kapcsolatokat
is. Az EU és Kína közötti kétoldalú kapcsolatok azonban 2022-ben megromlottak,
különösen Kína álláspontja miatt az ukrajnai orosz agresszióval, az emberi
jogokkal kapcsolatos uniós szankciókkal szembeni ellenintézkedéseivel, valamint
a közelmúltbeli gazdasági kényszerítéssel és a Tajvani-szorosbeli agresszióval
kapcsolatban.
Kína Ukrajna elleni orosz agresszióval kapcsolatos álláspontja további feszültségeket
keltett a nyugati szövetségesek és Kína között. Bár Kína önmagában nem hagyta
jóvá a háborút, Oroszországgal szembeni „semlegessége” példával szolgál más ázsiai
országok számára. Kína nem csatlakozott az Oroszországgal szembeni szankciókhoz,
a Kína és Oroszország közötti katonai együttműködés pedig az Ukrajna elleni orosz
invázió óta mélyült, mivel Kína úgy döntött, hogy hallgatólagosan támogatja Putyint.
Bár Kína és Oroszország nem kötött hivatalos katonai megállapodást, a két ország
növelte a fegyvereladásokat és a közös katonai gyakorlatokat. 2022 szeptemberében
Kína részt vett az Oroszország keleti partján zajló „Vostok 22” hadgyakorlaton, amely
mintegy 50 000 katonát és 5000 katonai eszközt mozgósított.
A NATO először tekinti Kínát kihívásnak a 2022 júniusában Madridban elfogadott
tízéves stratégiai koncepciójában. A stratégiai koncepció elismeri, hogy Kína egyre
nagyobb fenyegetést jelent, tekintettel növekvő gazdasági és katonai befolyására,
valamint az indiai-csendes-óceáni térségben fokozódó ellenségeskedésre, beleértve
rosszindulatú hibrid és kiberműveletek alkalmazását, a konfrontációs retorikát,
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valamint dezinformációk terjesztését a szabályokon alapuló nemzetközi rend
felforgatása érdekében, többek között az űrben, a kibertérben és a tengereken.
Kína folyamatosan megsérti a tajvani felségvizeket és légteret (2022 nyarán egyre
többször), valamint mesterséges szigeteket és katonai létesítményeket épített a
Dél-kínai-tengeren. Az EU támogatja a globális kormányzást és a többoldalú
együttműködésen alapuló megközelítést a Dél-kínai-tengerrel kapcsolatos vita során,
nem avatkozik bele a területi követelésekbe, továbbá komoly problémának tekinti a
hajózás és az átrepülés szabadságát. Az EU arra ösztönzi a vitában részt vevő feleket,
hogy keressenek békés, tárgyalásos megoldást, és az Egyesült Nemzetek Tengerjogi
Egyezményével (UNCLOS) összhangban tartsák be a nemzetközi jogot. A Dél-kínai-
tenger óriási gazdasági és stratégiai jelentőséggel bír, a világ hajóforgalmának mintegy
egyharmada áthalad rajta, és halászati és energiaforrásokban is gazdag. Kína a Dél-
kínai-tenger mintegy 90%-át magának követeli a „kilencpontos vonal” alapján.
Kína az EU gazdasági versenytársa, sőt rendszerszintű riválisa is, amely növekvő
politikai befolyásával átalakítja a nemzetközi kormányzás struktúráit. Kína „egy
övezet, egy út” kezdeményezése a világ minden szegletébe eljut, és olyan
kínai sajátosságokkal jellemzett globalizációt mozdít elő, mint a nem átlátható
szerződéskötés, a kínai munkaügyi normák és adósságpolitika. Kína globális
vezető szerepet kíván betölteni a csúcstechnológiai iparágakban és a digitális
technológiákban, ideértve a mesterséges intelligenciát (AI) és az 5G-t is. Kína
módszeresen fejleszt ki befolyásoló stratégiákat, félretájékoztatási kampányok
felhasználásával.
Az EU és Kína vezetőinek 2020. december 30-i találkozója az átfogó beruházási
megállapodásra irányuló tárgyalások lezárására összpontosított. Az EU kritikusan
értékelte a tárgyalási folyamatot, valamint a számos területen – különösen a
kereskedelmi és beruházási kapcsolatok terén – meglévő egyensúlyhiányokat és
a kölcsönösség hiányát. Az átfogó beruházási megállapodást a Parlamentnek meg
kell erősítenie, de eddig azt nem hagyta jóvá az Ukrajna elleni orosz agresszióval
kapcsolatos kínai álláspont és a Tajvannal szembeni ellenséges fellépés, valamint az öt
európai parlamenti képviselővel és négy európai szervezettel szembeni, 2021. márciusi
szankciók miatt, amelyeket Kína az ujgurok Hszincsiangban történő széles körű
önkényes fogva tartása miatt kiszabott tanácsi szankciókra válaszul vetett ki.
A 23. EU–Kína csúcstalálkozóra 2022 áprilisában került sor. Az EU és Kína
részletesen megvitatta Oroszország Ukrajna elleni agresszióját. Az EU felszólította
Kínát, hogy – összhangban az ENSZ Biztonsági Tanácsa állandó tagjaként a
világban betöltött szerepével, valamint az Oroszországgal fennálló egyedülállóan
szoros kapcsolataival – támogassa az ukrajnai vérontás azonnali beszüntetésére
irányuló erőfeszítéseket. Egy másik vitapont a Covid19-világjárványból való kilábalás
volt, amely közös prioritás. Az EU megerősítette elkötelezettségét amellett, hogy
együttműködjön Kínával és az Egészségügyi Világszervezet más tagállamaival a
világjárványok megelőzéséről, valamint az azokra való felkészültségről és reagálásról
szóló új megállapodás kidolgozása érdekében. Az éghajlatváltozásról és a gazdasági
együttműködésről is szó esett. Az EU megerősítette elkötelezettségét az „egy Kína”
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politika mellett, ugyanakkor aggodalmának adott a Tajvani-szoros két oldala közötti
feszültségek fokozódása miatt.
A kilencedik EU–Kína magas szintű gazdasági és kereskedelmi párbeszédre
2022 júliusában került sor, a globális gazdasági kihívásokra, az ellátási láncok
Covid19 által okozott zavaraira és az Ukrajna elleni orosz invázió hatására, például az
élelmiszer-, az energia- és a pénzügyi piacokra összpontosítva.
Az EU és Kína fontos kereskedelmi partnerei egymásnak. 2021-ben Kína volt az uniós
áruexport harmadik legfontosabb célországa (10,2%) és az uniós áruimport fő forrása
(22,4%). A Kínából érkező uniós behozatal 2019-ben összesen 363 milliárd eurót,
2021-ben pedig 472 milliárd eurót tett ki. Az EU Kínába irányuló exportja 2019-ben
összesen 198 milliárd eurót tett ki, 2021-ben pedig 223 milliárd eurót. Ez körülbelül
napi 1,3 milliárd EUR importnak és 600 millió EUR exportnak felel meg, így az EU és
Kína közötti kereskedelem értéke naponta összesen 1,9 milliárd EUR-t tesz ki.
A Parlament továbbra is rendkívül aggasztónak tartja az emberi jogi helyzetet
Kínában, és felhívta a figyelmet arra, hogy Kína megsérti az emberi jogokat,
ideértve az önkényes fogva tartásokat, a munkatáborokat és a halálbüntetést. A
Parlament állásfoglalásokat fogadott el, melyekben elítélte a politikai ellenzék és a
demokráciapárti aktivisták Kína általi elnyomását Hongkongban és aggodalmának
adott hangot a hongkongi nemzetbiztonsági törvény kapcsán, továbbá felhívta az EU-
t, hogy védje meg Hongkong magas szintű autonómiáját.
A Parlament aggodalmát fejezte ki Hszincsiang és az ujgurok helyzetével kapcsolatban
is, elítélte a kényszermunkát és az ujgur kisebbségek kizsákmányolását. A Parlament
Tibetről is fogadott el állásfoglalásokat, például a vallási és etnikai kisebbségek
helyzetéről.
A Kínáról szóló legutóbbi parlamenti állásfoglalások a következők voltak:
— 2021. május 20-i állásfoglalás az uniós szervezetekkel, európai parlamenti

képviselőkkel és parlamenti képviselőkkel szembeni kínai ellenszankciókról;

— 2021. szeptember 16-i állásfoglalás az új EU–Kína stratégiáról;

— 2022. január 20-i állásfoglalás az alapvető szabadságok Hongkongban történő
megsértéséről;

— 2022. május 5-i állásfoglalás a Kínában folytatott szerveltávolításról szóló
jelentésekről;

— 2022. június 9-i állásfoglalás a hszincsiangi emberi jogi helyzetről, különösen a
hszincsiangi rendőrségi aktákról;

— 2022. július 7-i állásfoglalás Zen bíboros és a „612 Humanitarian Relief Fund” nevű
humanitárius segélyalap vagyonkezelőinek hongkongi letartóztatásáról.

B. Tajvan
Az EU elkötelezett az „egy Kína” politika mellett, Tajvant csak külön vámterületként,
nem pedig szuverén államként említi, ezzel Tajvant gazdasági és kereskedelmi
entitásként ismeri el, és támogatja részvételét a többoldalú fórumokon. Az EU
támogatja a Tajvan és Kína közötti konfliktusok békés rendezését, és ellenzi az erőszak
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alkalmazását vagy az azzal való fenyegetést. Az Unió jól strukturált párbeszédet
alakított ki Tajvannal a gazdasági és kereskedelmi ügyeket illetően, például az
autóiparban, a gyógyszeriparban, valamint a kozmetikumok és az orvosi eszközök
területén. 2021-ben Tajvan volt az EU 12. legnagyobb kereskedelmi partnere, míg Kína,
az Egyesült Államok, Hongkong és Japán után az EU volt Tajvan ötödik legnagyobb
kereskedelmi partnere. A Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) is Tajvan fő
kereskedelmi partnerei közé tartozott. Az EU és Tajvan közötti teljes árukereskedelem
2021-ben mintegy 64 milliárd EUR-t tett ki, az EU részéről 7,1 milliárd EUR
kereskedelmi hiánnyal. Az EU és Tajvan közötti kétoldalú kereskedelem 2020 és 2021
között 17,8%-kal nőtt. Az EU Tajvanba irányuló exportja 2021-ben 28,41 milliárd EUR-
t tett ki, míg a Tajvanról származó uniós behozatal 35,57 milliárd EUR-t tett ki.
Az EU és Tajvan éves konzultációkat is folytat különböző nem kereskedelmi
kérdésekről. A harmadik Tajvan–EU munkaügyi konzultációra és a negyedik Tajvan–
EU emberi jogi konzultációra 2021 februárjában, illetve júliusában került sor. Mindkét
fél elkötelezett az emberi jogok és a demokratikus elvek, valamint a jogállamiság
előmozdítása és védelme mellett. Az éves konzultációk során számos témát vitatnak
meg, például a migráns munkavállalók jogait, különösen a háztartási alkalmazottak és a
halászati ágazat tekintetében, továbbá a halálbüntetés és a nemek közötti egyenlőség,
valamint az LGBTQIA+-személyekkel szembeni tisztességes bánásmód kérdését.
Emellett 2021 májusában sor került az első EU–Tajvan munkahelyi biztonsági és
egészségvédelmi együttműködési találkozóra, a másodikra pedig 2022 májusában,
amelyen mindkét fél megvitatta a munkahelyi rákkeltő anyagok kockázatának
kezelését és az Ipar 4.0 biztonsági kezelését.
Tajvanon 2020 januárjában elnökválasztást tartottak, melyet követően Caj Jing-ven, a
Demokrata Progresszív Párt vezetője a szavazatok 57,1%-ával megkezdhette második
ciklusát, megelőzve a Kuomintang (kínai nacionalista párt) jelöltjét, Han Kuo Jut, aki
38,6%-ot szerzett. A kínai anyaországtól való függetlenség a tajvani politika fő témája,
miközben Kína diplomáciai, gazdasági, katonai és pszichológiai nyomást gyakorol
Tajvanra.
A Tajvani-szorosban fokozódott a feszültség azóta, hogy Caj Jing-ven tajvani
elnök megnyerte a 2016-os választásokat. Kína agresszív intézkedéseket lépéseket
tett, fokozva a bombázók, vadászrepülőgépek és megfigyelő repülőgépek Tajvan
körüli járőrözésének gyakoriságát és nagyságrendjét. 2022. május 31-ig Tajvan 465
légtérsértésről számolt be, ami közel 50%-os növekedést jelent 2021-hez képest.
Emellett 2022-ben Tajvan naponta mintegy ötmillió, Kínából érkező kibertámadásokról
számolt be, amelyek kormányzati ügynökségei, félvezető-gyártó vállalkozásai és
pénzügyi intézményei ellen irányulnak. A Parlament ismételten ösztönözte az EU
és Tajvan közötti szorosabb kétoldalú együttműködést olyan területeken, mint
a kereskedelem, a kutatás, a kultúra, az oktatás, az éghajlatváltozás és a
környezetvédelem, kifejezve támogatását az EU és Tajvan közötti kétoldalú beruházási
megállapodásról folytatott esetleges tárgyalások megkezdéséhez. A Parlament
2021 szeptemberében elfogadott egy állásfoglalást, amelyben előrelépésre szólít fel a
Tajvannal kötendő uniós beruházási megállapodás terén. A Parlament hasonlóképpen
támogatta Tajvan érdemi részvételét olyan nemzetközi szervezetekben, mint az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
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(ICAO). A Parlament továbbá többször sürgette Kínát, hogy tartózkodjon a Tajvan elleni
katonai provokációktól, hangsúlyozva, hogy a két ország közötti vitákat békés úton, a
nemzetközi jog alapján kell rendezni.
Tajvan a csúcstechnológiai ágazatok globális beszállítójaként kulcsfontosságú
az EU számára, különösen a félvezetők vonatkozásában. A Külügyi Bizottság
kezdeményezésére a Parlament 2021 októberében elfogadott egy külön ajánlást
az EU és Tajvan közötti kapcsolatokról, amelyben felszólított arra, hogy sürgősen
kezdjék meg egy kétoldalú beruházási megállapodás kidolgozását a tajvani
hatóságokkal a kétoldalú gazdasági kapcsolatok elmélyítése érdekében. A Parlament
támogatja Tajvan bevonását az EU indiai-csendes-óceáni stratégiájába, és ösztönzi
a Tajvannal folytatott párbeszédet és együttműködést valamennyi ipari ágazatban és
ellátási láncban, különösen a stratégiailag fontos iparágakban, például a félvezető-
technológiák terén (Tajvan a világ félvezetőinek kétharmadát és kiváló minőségű
félvezetőinek 90%-át állítja elő).
A valamennyi demokratikus folyamatba történő külföldi beavatkozással foglalkozó
különbizottság (INGE) 2021. november 3. és 5. között látogatást tett Tajpejben, a
Parlament első hivatalos tajvani látogatása alkalmával. Az INGE célja az volt, hogy
tanulmányozza a beavatkozási és manipulációs kampányok kezelésével kapcsolatos
tajvani tapasztalatokat, és megvitassa a dezinformációs kampányok és a más fajta
hibrid támadások elleni küzdelmet szolgáló innovatív tajvani rendszert.
Nancy Pelosi amerikai házelnök 2022. augusztusi tajvani látogatása volt az Egyesült
Államok kormánya részéről a legmagasabb szintű tajvani látogatás 25 év alatt.
Ezt számos más magas szintű nyugati látogatás követte. Kína úgy ítélte meg,
hogy ezek a szigeten tett külföldi látogatások beavatkozást jelentenek a belügyeibe,
és Tajvan szuverenitásának tényleges elismerését jelentik. Peking erre válaszul a
Tajvant körülvevő hét kijelölt területen egy példátlanul nagy hadgyakorlatot tartott,
11 ballisztikus rakétával, amelyek közül legalább öt Tajvan felett repült el, és ezzel
virtuálisan tengeri és légi blokádot vontak Tajvan köré. Öt kínai ballisztikus rakéta japán
kizárólagos gazdasági övezetben landolt, és a teljes körű hadgyakorlat Tajvan elleni
intenzív kibertámadásokkal párosult.
A Bizottság szóvivője kijelentette, hogy az EU a béke és a status quo fenntartásában
érdekelt a Tajvani-szorosban. A feszültségeket párbeszéd útján kell megoldani, és
fenn kell tartani a megfelelő kommunikációs csatornákat a félreértések kockázatának
csökkentése érdekében.
A Parlament 2022 szeptemberében állásfoglalást fogadott el a Tajvani-szorosban
kialakult helyzetről, amelyben bírálta a katonai eszkalációt és elutasította a gazdasági
zsarolást Kína részéről. A Parlament üdvözölte Litvánia arra irányuló tervét, hogy
kereskedelmi képviseleti irodát nyisson Tajpejben, és felszólította a többi tagállamot,
hogy kövessék ezt a példát, és erősítsék meg kapcsolataikat Tajvannal.
C. Hongkong
Az EU nagy jelentőséget tulajdonít Hongkong nagy fokú autonómiájának, amelyet –
az alaptörvénnyel és a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összhangban – meg kell
őrizni. Az alapvető jogok és szabadságok folyamatos tiszteletben tartása, valamint
az igazságszolgáltatás függetlensége továbbra is alapvető fontosságú Hongkong
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fejlődése szempontjából. Az EU és Hongkong közötti kapcsolatok kiterjednek a
kereskedelemre, a gazdasági fejlődésre, a vámügyi együttműködésre, az innovációra
és a technológiára, a versenyre, az élelmiszer-biztonságra, a környezetre és az
oktatásra. Az EU Hongkong második legnagyobb kereskedelmi partnere a szárazföldi
Kína mögött. 2021-ben legalább 1614 uniós vállalat volt jelen Hongkongban, és közülük
sokan Hongkongot használták regionális központként. A kétoldalú árukereskedelem
összesen 30,5 milliárd EUR-t tett ki, ami 2020-hoz képest 2,5%-os növekedést jelent.
Az EU Hongkongba irányuló áruexportja 23,5 milliárd EUR-t tett ki, míg a Hongkongból
származó behozatal összesen 7 milliárd EUR-t tett ki, ami 16,5 milliárd EUR
kereskedelmi többletet eredményezett. Az EU Hongkong harmadik legnagyobb
árukereskedelmi partnere volt 2021-ben a szárazföldi Kína és Tajvan mögött.
A jó kormányzás terén elért eredmények miatt az EU 2019 márciusában törölte
Hongkongot az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek
listájáról. Az Uniót komolyan aggasztja a Kína által 2020. június 30-án kihirdetett
nemzetbiztonsági törvény. A Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai
főképviselője aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az megfelel-e a hongkongi
alaptörvénynek, az 1984-es kínai-brit együttes nyilatkozatnak és Kína nemzetközi
kötelezettségvállalásainak. A nemzetbiztonsági törvényt a hongkongi demokráciapárti
mozgalom elnyomására használták fel, mivel a kormánnyal szembenállónak vélt
bármely véleménynyilvánítás letartóztatásokhoz és bebörtönzésekhez vezethet.
További aggodalomra ad okot a rendelet területen kívüli alkalmazása.
2020 júliusában az EU és tagállamai újólag megerősítették, hogy támogatják
Hongkong magas szintű autonómiáját az „egy ország – két rendszer” elv alapján,
miközben összehangolt intézkedéscsomagot dolgoztak ki a különböző területeken –
például a menekültügy, a migráció, a vízumpolitika és a tartózkodási politika
területén –, különösen a tagállamok kiadatási megállapodásai tekintetében. A
csomag a hongkongi végfelhasználásra szánt különleges érzékeny berendezések
és technológiák exportját, a hongkongi diákok részvételével zajló ösztöndíjakat és
tudományos csereprogramokat, valamint a civil társadalom támogatását is magában
foglalta. A kormány egy évvel elhalasztotta a hongkongi Törvényhozó Tanács
hetedik ciklusának 2020. évi megválasztását, döntését a Covid19-járvány terjedésével
indokolva. A választásokra 2021 decemberében került sor, és nem meglepő módon
Kína-párti jelöltek nyertek. Josep Borrell alelnök/főképviselő kijelentette, hogy az EU
ezt a választást a civil társadalomra nehezedő folyamatos nyomással együtt egy
újabb lépésnek tekinti az „egy ország – két rendszer” elv leépítése felé. Emellett
2022 májusában a választási bizottság 1500 tagja egyetlen jelöltre, John Lee Ka-chiura
szavazott új kormányzóként. Lee szavazatok 99%-át kapta, míg elődje, Carrie Lam,
aki 2017-től vezette Hongkongot, 66%-ot.
Az Európai Parlament Hongkong különleges közigazgatási terület létrehozása
után 20 évvel kiadott, 2017. decemberi ajánlásában hangsúlyozta, hogy az
alaptörvény tiszteletben tartása kulcsfontosságú az EU-val fenntartott kapcsolatok
szorosabbra fűzéséhez. A Parlament elítélte Kínának a hongkongi belügyekbe való
beavatkozását, amely veszélyeztetheti az „egy ország, két rendszer” modell hosszú
távú életképességét; A Parlament 2020. júniusi állásfoglalása a nemzetbiztonsági
törvény egyoldalú bevezetését Hongkong autonómiája, a jogállamiság és az alapvető
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szabadságok elleni átfogó támadásként jellemezte. Kínát kötelezi az ENSZ által jogilag
kötelező erejű szerződésként nyilvántartásba vett együttes nyilatkozat, hogy fenntartsa
Hongkong magas szintű autonómiáját, valamint jogait és szabadságait.
A hongkongi demokratikus ellenzék elleni erőszakos fellépésről szóló, 2021. januári
állásfoglalásában a Parlament felszólított mindazok azonnali és feltétel nélküli
szabadon engedésére, akiket Hongkongban 2021 első két hetében letartóztattak,
valamint akiket korábban a nemzetbiztonsági törvényen alapuló vádak miatt
tartóztattak le. A Parlament sürgette a hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben Hongkong
jogállamiságát, emberi jogait, demokratikus elveit és nagyfokú autonómiáját,
és haladéktalanul tartózkodjanak attól, hogy a nemzetbiztonsági törvényt a
véleménynyilvánítás, a békés gyülekezés és az egyesülés szabadságához való jog
elnyomására használják fel.
A Parlament 2021 júliusában állásfoglalást fogadott el Hongkongról és az Apple Daily
ügyéről, amelyben elítélte a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozását, és
sürgette a hongkongi hatóságokat, hogy haladéktalanul és feltétel nélkül bocsássák
szabadon a nemzetbiztonsági törvény alapján letartóztatott újságírókat és más
aktivistákat, és ejtsenek velük szemben minden vádat.
2022 januárjában a Parlament egy másik állásfoglalást fogadott el az alapvető
szabadságok Hongkongban történő megsértéséről, amelyben határozottan elítélte a
széles értelemben vett ellenzék – nem kormányzati szervezetek, médiaorgánumok
vagy polgári személyek – elleni célzott támadásokat. Az állásfoglalás humanitárius
okokból tudományos lehetőségek létrehozását javasolta azon hongkongiak számára,
akik Kína elnyomása miatt szenvednek.
D. Japán
Az EU és Japán 2003 óta stratégiai partnerek, és olyan alapvető értékeken
osztoznak, mint az emberi jogok tiszteletben tartása, a demokrácia és a jogállamiság,
valamint a fenntartható fejlődés, a multilateralizmus és a Kereskedelmi Világszervezet
szabályokon alapuló rendszere iránti erős elkötelezettség. Japán elkötelezett az
éghajlatváltozásról szóló párizsi megállapodás és más többoldalú környezetvédelmi
megállapodások hatékony végrehajtása mellett. Vannak azonban olyan kérdések,
amelyek aggodalomra adnak okot az EU számára: Japán alkalmazza a halálbüntetést,
valamint a bálnavadászatot és az uniós gyermekek valamely szülő általi jogellenes
Japánba vitelét.
Az EU és Japán 2019 februárjában a stratégiai partnerségi megállapodás ideiglenes
végrehajtásával és a gazdasági partnerségi megállapodás hatálybalépésével
magasabb szintre emelte kétoldalú stratégiai kapcsolatait. A gazdasági partnerségi
megállapodás az EU által valaha megkötött legfontosabb kétoldalú kereskedelmi
megállapodás, mivel a világ GDP-jének közel egyharmadát, a világkereskedelem közel
40%-át és több mint 600 millió embert fed le. A gazdasági partnerségi megállapodás
kötelezettségvállalásokat tartalmaz az árukereskedelem és a szolgáltatások
kereskedelmének tekintetében egyaránt, és olyan keretet biztosít, amely előmozdítja
a kétoldalú beruházásokat. Ambiciózus célokat tűz ki a fenntartható fejlődésre terén,
és első alkalommal tartalmaz konkrét kötelezettségvállalást a Párizsi Megállapodás
iránt. Az EU és Japán 2020. június 22-én megállapodást írt alá a polgári
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légi közlekedés biztonságáról. Az uniós polgárok Japánba történő vízummentes
utazásának kölcsönössége továbbra is problémát jelent a kétoldalú kapcsolatokban,
mivel a japán állampolgárok vízummentesen léphetnek be az EU-ba.
Japán az Unió második legnagyobb kereskedelmi partnere Ázsiában Kína után, a két
fél közötti kereskedelem 2020-ban 109 milliárd eurót tett ki. Az uniós beruházások
összege Japánban 2020-ban elérte a 54,9 milliárd EUR-t. Az Unió árukereskedelmi
többlete 0,5 milliárd eurót tett ki. A szolgáltatások kereskedelme terén az EU
35 milliárd EUR értékben exportált Japánba és 18 milliárd EUR értékben importált
Japánból, ami 16,3 milliárd EUR összegű kereskedelmi többletet eredményezett az EU
számára.
A két fél továbbra is elkötelezett a beruházási kapcsolatok további erősítése
mellett, egy külön beruházási megállapodás megkötése révén a közeljövőben,
amely befektető-/befektetésvédelmi szabványokat és a viták rendezésére szolgáló
mechanizmust foglalna magában. Az EU és Japán 2018 júliusában lezárta a megfelelő
szintű adatvédelemről szóló tárgyalásokat, és 2019 januárjában határozatokat
fogadott el egymás adatvédelmi rendszereinek „egyenértékűként” való elismeréséről,
létrehozva ezzel a világ legnagyobb biztonságos adatáramlási térségét.
A Covid19-járvány következtében a 2020. évi tokiói EU–Japán csúcstalálkozót
2020. május 26-án tartott EU–Japán vezetői találkozóvá alakították át. A vezetők újólag
megerősítették elkötelezettségüket a Covid19-világjárvány hatásainak kezelésére
irányuló erőfeszítések egyesítése és az oltóanyagok kifejlesztésére irányuló közös
munka iránt. Az EU és Japán a G7 keretében kötelezettséget vállalt a globális
gazdasági fellendülés felgyorsítása mellett is. Emellett kötelezettséget vállaltak
az éghajlatváltozással és a kutatással kapcsolatos együttműködésre, a zöld
megállapodást és a digitális menetrendet az együttműködés további erősítése
eszközének tekintve. Mind az EU, mind Japán megerősítette a béke és biztonság
terén, valamint a félretájékoztatási kampányok elleni küzdelem terén folytatott
együttműködését.
Az Európai Unió Tanácsa 2021. január 25-én megbeszélést tartott Tosimicsu
Motegi japán külügyminiszterrel az indiai-csendes-óceáni térséggel kapcsolatos
megközelítéseiről, és egyetértett abban, hogy előnyös lenne az EU fokozott
szerepvállalása a régióban, valamint a Japánnal és más hasonló gondolkodású
partnerekkel folytatott megerősített együttműködés. Közös érdek az együttműködés
előmozdítása a konnektivitás, a tengeri védelem, a környezetvédelem és az
éghajlatváltozás, a kereskedelem és a beruházás, a digitális problémák, a
multilateralizmus előmozdítása és a szabályokon alapuló nemzetközi rend fenntartása
terén.
A 28. EU–Japán csúcstalálkozóra 2022 májusában Tokióban került sor, hogy
megerősítsék a feleknek az EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás és
stratégiai partnerségi megállapodás keretében tett kötelezettségvállalásait, amelyek
közös érdekeken, valamint a szabadság, az emberi jogok tiszteletben tartása,
a demokrácia, a jogállamiság, a nyitott, szabad és tisztességes kereskedelem,
a hatékony multilateralizmus és a szabályokon alapuló nemzetközi rend közös
értékein alapulnak. Az EU és Japán vezetői kérték Oroszországot, hogy
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haladéktalanul szüntesse be az Ukrajna elleni katonai agressziót, feltétel nélkül
vonjon vissza minden fegyveres erőt és maradéktalanul tartsa tiszteletben Ukrajnának
a nemzetközileg elismert határain belüli területi integritását, szuverenitását és
függetlenségét. A vezetők a G7-ekkel és más hasonlóan gondolkodó országokkal
együttműködésben további szankciókkal támogatták Ukrajnát Oroszországgal
szemben. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke elmondta, hogy Japán
az EU legszorosabb stratégiai partnere az indiai-csendes-óceáni térségben, és
hogy Oroszország Ukrajna elleni háborúja megmutatta, hogy létfontosságú az
együttműködés elmélyítése. Az EU és Japán együttes nyilatkozatot fogadott el, és
elindította a digitális partnerséget az együttműködés előmozdítása és a szolidaritást,
jólétet és fenntarthatóságot eredményező sikeres digitális átalakulás biztosítása
érdekében. A vezetők megvitatták továbbá, hogy miként lehetne együttműködni a
globális energiapiacok stabilitásának megőrzése, valamint az energiaellátási források
diverzifikációjának és az ellátásbiztonságnak a biztosítása érdekében. A biztonságot
és a védelmet illetően az EU és Japán elkötelezte magát amellett, hogy tovább
folytatja a konzultációkat, többek között a nonproliferációról és a leszerelésről, valamint
a hibrid fenyegetések elleni küzdelemről. Az EU és Japán folytatja a 2021-es
csúcstalálkozón elindított EU–Japán Zöld Szövetség kiépítését. Újólag megerősítették
az együttműködés fontosságát az olyan területeken, mint a tisztább hidrogén, a
nukleáris biztonság, a megújuló energia és a szén-dioxid-újrafeldolgozás.
Az EU–Japán kétoldalú stratégiai kapcsolat fejlesztésének szerves részeként az
Európai Parlament és Japán országgyűlése a parlamentközi párbeszéd erősítésére
törekszik. Ennek nyomán 2018 decemberében a Parlament két állásfoglalást fogadott
el: az EU–Japán stratégiai partnerség megkötését kísérő állásfoglalást, valamint az
EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás megkötését kísérő állásfoglalást. A
Parlament 2020 júliusában állásfoglalást fogadott el az uniós gyermekek szülő általi,
nemzetközi és belföldi jogellenes elviteléről Japánban, hangsúlyozva azon gyermekek
helyzetét, akiket valamelyik szülő jogellenesen elvitt Japánba, hangsúlyozva, hogy
a vonatkozó jogszabályokat és bírósági határozatokat nem hajtják végre. A
Japánnal fennálló kapcsolatok tekintetében a közelmúltban elfogadott további fontos
állásfoglalások az összekapcsoltságról és az EU és Ázsia közötti kapcsolatokról szóló,
2021. január 21-i, az EU-ról és az indiai-csendes-óceáni térség biztonsági kihívásairól
szóló, 2022. június 7-i, valamint az indiai-csendes-óceáni térség kereskedelmi és
beruházási stratégiájáról szóló, 2022. július 5-i állásfoglalások.
Japán leghosszabb ideje hivatalban velő miniszterelnöke, Abe Sinzó lemondását
követően egy új miniszterelnök, Joshihide Suga lépett hivatalba 2020 szeptemberében,
akit 2021. október elején Fumio Kishida követett. 2021. október 31-én általános
választásokat tartottak Japánban a képviselőház tagjainak négy évre történő
megválasztása céljából. A kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) megőrizte
kényelmes többségét, bár néhány mandátumot elveszített.
Japánt és a világot mélyen megrázta a volt miniszterelnök, Abe Sinzo 2022. július 8-
i meggyilkolása Narában, ahol a japán felsőház 2022. évi választási kampányán
vett részt. A választásokra két nappal később, 2022. július 10-én került sor, hogy a
felsőház felét hat évre megválasszák. Az LDP szerény mértékben növelte a képviselői
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helyekeinek számát, és új rekordot állítottak be: a mandátumok 28%-át női jelöltek
nyerték el.
E. Dél-Korea (Koreai Köztársaság)
Az EU és Dél-Korea közötti kapcsolatok a vámügyekben történő együttműködésről és
a kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló, 1997. évi megállapodásig nyúlnak
vissza.
Dél-Korea az EU 10 legfontosabb stratégiai partnerének egyike, és az EU és Dél-Korea
közötti stratégiai partnerség három fő pillérre épül, amelyeket három kulcsfontosságú
megállapodás támaszt alá:
— A 2014 júniusa óta hatályos EU–Dél-Korea keretmegállapodás, amely átfogó

struktúrát biztosít a stratégiai partnerség és az átfogó kétoldalú együttműködés
számára. A vegyes bizottság biztosítja és nyomon követi annak végrehajtását.

— Az EU és Dél-Korea közötti szabadkereskedelmi megállapodást
2015 decemberében ratifikálták. Dél-Korea volt az első ázsiai ország, amely
szabadkereskedelmi megállapodást írt alá az EU-val, és ez a szabadkereskedelmi
megállapodás az EU egyik legambiciózusabb kereskedelmi megállapodása,
amely túlmutat a korábbi megállapodásokon. A szabadkereskedelmi
megállapodás célja a kétoldalú kereskedelem akadályainak felszámolása, az áruk
és szolgáltatások tágabb és biztonságos piacának megteremtése, valamint stabil
beruházási környezet megteremtése.

— A 2016 óta hatályban lévő EU–Dél-Korea válságkezelési keretmegállapodás,
amely megerősíti a biztonsági kérdésekre vonatkozó stratégiai partnerséget
azáltal, hogy lehetővé teszi Dél-Korea számára, hogy polgári és katonai
jellegű uniós válságkezelési műveletekben vegyen részt. A partnerségi
keretmegállapodás a válságokra való reagálás hatékonyságának javítása
érdekében megkönnyíti Dél-Korea részvételét az EU közös biztonság- és
védelempolitikai (KBVP) misszióiban és műveleteiben.

Az EU–Dél-Korea vegyes bizottság 18. ülésére 2022 júniusában Szöulban került
sor. A bizottság elítélte Oroszország Ukrajna elleni invázióját, és egyetértett abban,
hogy Oroszországnak tiszteletben kell tartania Ukrajna nemzetközileg elismert határain
belüli területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. Az EU és Dél-Korea arra is
ígéretet tett, hogy egyesíti erőit a Párizsi Megállapodás végrehajtásának megerősítése
érdekében, többek között a Sarm el-Seikben tartandó COP27 előkészületei során,
valamint hogy a montreali COP15-re készülve előmozdítja a biológiai sokféleségre
vonatkozó, a 2020 utáni időszakra szóló, rendkívül ambiciózus globális keret
elfogadását, amelyet a körforgásos gazdaságra és a tiszta energiára való átállás
támogat. Megvizsgálták továbbá az EU és a Koreai Köztársaság közötti zöld
partnerség létrehozásának kilátásait.
2021 májusában Dél-Korea adott otthont a 2021. évi P4G szöuli (környezetvédelmi)
csúcstalálkozónak, amelynek végén kiadták a szöuli nyilatkozatot, szorgalmazva,
hogy az iparosodás előtti szinthez viszonyított globális hőmérséklet-emelkedés 1,5 °C
helyett 2 °C alatt maradjon. A vezetők szorgalmazták az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátásának csökkentésére fordított nemzeti kiadások növelését, a nem megújuló
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energiaforrásokról való átállásra irányuló erőfeszítések felgyorsítását, valamint a
tengeri ökoszisztémákban a műanyaghulladék problémájának megoldásában való
együttműködést.
2011 óta a kétoldalú kereskedelem még a Covid19-világjárvány idején is tovább nőtt, és
2020-ban közel 90 milliárd EUR-t tett ki. A teljes árukereskedelem 2010 és 2020 között
45,9%-kal nőtt. 2020-ban az EU volt Dél-Korea importjának harmadik legnagyobb
forrása (11,8%) és a negyedik legnagyobb exportcélja (9,3%). Egyes területeken
azonban továbbra is vannak kihívások, és az EU felszólítja Dél-Koreát, hogy számolja
fel az uniós állati termékek behozatala előtt álló, tartósan fennálló akadályokat, valamint
hogy ratifikálja a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) kényszermunkáról szóló,
függőben lévő, 105. számú egyezményét.
Dél-Korea tudományos és technológiai ágazata a világ legfejlettebbjeinek egyike.
Az innovációra összpontosít, és kimagasló eredményeket ért el a robotika és
a mesterséges intelligencia terén, új lehetőségeket nyitva meg az Unióval való
tudományos és technológiai együttműködés bővítésére. A szorosabb együttműködés
már megvalósult a kiberfenyegetések terén, mivel Dél-Korea nagymértékben
digitalizált gazdasággal rendelkezik, és jelenleg dolgozza ki nemzeti kiberbiztonsági
stratégiáját, miután több millió polgárt és állami honlapokat is rendszerfeltörések
és kibertámadások értek. Észak-Koreát vádolják a legtöbb jelentős kibertámadás
kitervelésével. 2020 novemberében került sor az EU és Dél-Korea hatodik
kiberbiztonsági párbeszédére, amely egy cselekvési program létrehozásának közös
támogatáshoz vezetett. A program segítene a kibertérben tanúsított felelősségteljes
magatartás terjesztésében és a kibertérben felmerülő problémák kezelésében a
nemzetközi biztonsággal összefüggésben az Egyesült Nemzetek Szervezetén belül.
A 2022 márciusában tartott elnökválasztást a konzervatív Jun Szogjol nyerte meg egy
erősen vitatott versengést követően. Jun elnök szoros győzelmet szerzett a demokrata
párti Li Dzsemjong felett, az osztályegyenlőtlenségek kezelésére tett ígéretek alapján.
A nyolcadik helyhatósági választásra 2022 júniusában került sor, és az egybeesett a
nemzetgyűlés üres helyeinek betöltését célzó időközi választásokkal. Ez volt az első
országos választás Jun Szogjol elnök 2022. május 10-i hivatalba lépését követően.
Jun Szogjol elnök kormányzó pártja a 17 nagyvárosi polgármesteri és tartományi
kormányzói választásból 12-t nyert meg, tovább erősítve Jun konzervatív befolyását
kevesebb mint három hónappal az elnökválasztás megnyerése után.
2021 áprilisában Dél-Korea befejezte a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO)
mindhárom fő egyezményének ratifikálását: az egyesülési szabadságról és a
szervezkedési jog védelméről szóló egyezményét, a szervezkedési jogról és a kollektív
tárgyalási jogról szóló egyezményét, valamint a kényszermunkáról szóló egyezményét,
azonban a kényszermunka eltörléséről szóló egyezményt még nem ratifikálták.
Dél-Korea azt állítja, hogy Japán még mindig tartozik neki a II. világháború
miatti jóvátétellel. A kapcsolatok továbbra is feszültek annak ellenére, hogy a
felek erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy egy 1965-ben kötött szerződés
keretében helyreállítsák a kapcsolatokat. Különösen vitatott a „vigasznők ” (az
1932-tól 1945-ig tartó időszak szexrabszolgáinak) kérdése. Dél-Korea aggályainak
adott hangot azzal kapcsolatban is, hogy Japán tervezi a fukusimai erőműből
származó szennyezett víz kiengedését a Csendes-óceánba, ami káros hatással lesz
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a tengeri élővilágra és ebből következően a halászati ágazatra. Jun Szogjol elnök
külpolitikai megközelítéséne része a közeledés Japánhoz a jelenlegi viták rendezése
és kereskedelmi akadályok felszámolása érdekében. A Covid19-világjárvány miatti
szünetet követően Dél-Korea és az Egyesült Államok 2022 augusztusában újraindította
közös hadgyakorlatait, miután Jun Szogjol elnök úgy határozott, hogy fokozza az
elrettentést. Korábban az Egyesült Államok, Dél-Korea és Japán 2022 tavaszán részt
vett egy Hawaii partjainál folytatott ballisztikusrakéta-védelmi gyakorlaton, amely a
Szöul és Tokió közötti kapcsolatok javulását mutatja.
A Parlamentet rendkívül aggasztják Korea-közi kapcsolatok. 2018 áprilisa és
szeptembere között három Korea-közi csúcstalálkozóra került sor a nukleáris
leszerelés érdekében, de a párbeszéd és az együttműködés a 2019. évi, az USA
és a KNDK közti hanoi csúcstalálkozót követően elakadt, és 2019 augusztusában
az USA–Dél-Korea közös hadgyakorlatot követően tovább romlott. A feszültségek
kiéleződtek, mikor Észak-Korea 2020 márciusában rövid hatótávolságú rakétákat
indított, 2020 júniusában pedig felrobbantotta a Korea-közi összekötő hivatalt
Kaesongban, továbbá egy dél-koreai állampolgár életét vesztette Észak-Korea
területén. Jun Szogjol dél-koreai elnök 2022. augusztus 15-én bejelentette, hogy
nagyszabású segélycsomagot kínál Phenjannak a nukleáris leszerelésért cserébe,
ami jelentősen javítaná Észak-Korea gazdasági helyzetét, ha az ország valódi
és érdemi nukleáris leszerelési folyamatot indítana. Az EU támogatja a koreai
nukleáris válság diplomáciai megoldását, és folytatni kívánja a kritikus szerepvállalásra
irányuló stratégiáját. A Parlament az egyetlen olyan uniós intézmény, amely hivatalos
diplomáciai kapcsolatokat ápol Észak-Koreával.
F. Észak-Korea (Koreai Népi Demokratikus Köztársaság)
Az Unió a kritikát is megfogalmazó szerepvállalás politikájára törekszik Észak-
Koreával szemben, amely ötvözi a szankciók és egyéb intézkedések révén
gyakorolt politika nyomást a párbeszéd nyitott csatornáival. A kétoldalú kapcsolatok
korlátozottak, és nincs hatályban kétoldalú politikai vagy kereskedelmi szerződés. A
humanitárius segítségnyújtáson kívül a főleg az élelmezésbiztonsággal kapcsolatos
uniós fejlesztési együttműködést politikai megfontolások, az ENSZ egyes szankciói
és egyéb korlátozó tényezők befolyásolják. Az EU nem működtet kétoldalú fejlesztési
támogatási programot Észak-Koreával. Hat uniós tagállam tart fenn nagykövetségeket
Phenjanban, a Francia Kulturális Együttműködési Hivatal mellett. Jelentős számú uniós
tagállam akkreditálta Szöulban állomásozó nagyköveteit Észak-Koreába. A határok
Észak-Korea általi, 2020. januári lezárása nehézségeket okozott a személyzet rotációja
terén az országba és az országból való utazás során, és a diplomáciai jelenlét
csökkent.
Az Észak-Koreával szembeni uniós szankciók, amelyek az ország nukleáris
fegyverekkel és ballisztikusrakéta-fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységeire válaszul
kerültek elfogadásra a legszigorúbbak a valamennyi országgal szembeni szankciói
közül. Az EU átültette az ENSZ Biztonsági Tanácsának valamennyi vonatkozó
határozatát, és saját autonóm szankciórendszert vezetett be a KNDK-val
szemben, amely kiegészíti és megerősíti az ENSZ által elfogadott szankciókat.
2020 szeptemberében az EU a negyedik ízben fordult a nem uniós országokhoz
arra ösztönözve őket, hogy maradéktalanul hajtsák végre az ENSZ BT határozatait.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu


Az Európai Unió ismertetése - 2023 14
www.europarl.europa.eu/factsheets/hu

2021. március 22-én az Európai Unió emberi jogokkal kapcsolatos szankciókat
jelentett be Észak-Koreával szemben, első ízben az EU globális emberi jogi
szankciórendszerének keretében. A listán szerepel két miniszter és a központi
ügyészség is, akik elnyomó tevékenységeket segítenek elő.
Észak-Korea 2017-ben továbbfejlesztett nukleáris programját, fokozva a feszültséget
az Egyesült Államokkal és Dél-Koreával. Bár az USA politikája a lehető legnagyobb
nyomásgyakorlásra irányult, Mun Dzse korábbi dél-koreai elnök igyekezett enyhíteni
a feszültséget és 2018-ban háromszor találkozott Kim Dzsongun észak-koreai
vezetővel. A Trump elnök és Kim Dzsongun közötti 2019-es Hanoi-csúcstalálkozót
követően azonban fokozódtak a feszültségek és a bizalmatlanság. 2021 júliusa
óta a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség arról számolt be, hogy a Jongbjoni
Nukleáris Kutatóközpontban egyre élénkebb nukleáris tevékenységet folytatnak egy öt
megawattos kísérleti reaktorral. Észak-Korea, miközben 2021 augusztusában elítélte
az Egyesült Államokat és Dél-Koreát közös hadgyakorlataikért, bejelentette, hogy
kiterjeszti nukleáris programját, amennyiben az Egyesült Államok nem szünteti meg
szankciós politikáját. 2021 szeptembere óta Észak-Korea olyan új, nagy hatótávolságú
utazó rakétákkal végzett teszteket, amelyek alacsonyabban, nagyon lapos röppályán
képesek repülni, ami megnehezíti elfogásukat. 2022-ben végezte el legnagyobb
ballisztikusrakéta-tesztjeit, amelyek azt mutatják, hogy interkontinentális rakétái
eljuthatnak az Egyesült Államokba. 2022 márciusában fokozódtak a feszültségek,
amikor Észak-Korea kilőtt egy új típusú interkontinentális ballisztikus rakétát (ICBM),
a Hwasong-17-et, amely eddig a legnagyobb, röppályája magasabb minden korábbi
rakétánál és hatótávolsága eléri a 6000 km-t. Kim Dzsongun észak-koreai vezető
beszédében azt javasolta, hogy 2022 folyamán több nukleáris kísérletre kerüljön
sor. Dél-Korea erősíti védelmi képességeit és az Egyesült Államokkal folytatott
katonai együttműködését, többek között azáltal, hogy nagyszabású közös katonai
gyakorlatokon vesz részt és újabb amerikai légvédelmi rendszereket telepít. Észak-
Korea stratégiája az, hogy az Egyesült Államokat a szankciókról és a humanitárius
segítségnyújtásról szóló tárgyalások újraindítására kényszeríti. A feszültségek
hatással voltak a Korea-közi kapcsolatokra és fokozták a regionális biztonsági
kockázatokat. Az, hogy Észak-Korea 2022-ben visszatért a rakétatesztekhez, valamint
Oroszország Ukrajna elleni inváziója nagy kihívást jelent Jun Szogjol dél-koreai elnök
számára, aki keményvonalas megközelítést alkalmaz.
Az EU elítélte a rakétakilövéseket, és felszólította Észak-Koreát, hogy tegyen eleget
az ENSZ BT határozatai szerinti kötelezettségeinek, és tartózkodjon minden olyan
fellépéstől, amely aláássa a diplomáciai erőfeszítéseket és a párbeszédet. Az EU
elkötelezett a nukleáris leszerelés mellett. Mindaddig, amíg Észak-Korea nem teljesíti
az ENSZ BT határozatai szerinti kötelezettségeit, az EU továbbra is szigorúan
végrehajtja a szankciókat, miközben a nemzetközi közösséget is ugyanerre ösztönzi.
A Parlament több, Észak-Koreát nukleáris és rakétaprogramjai miatt elmarasztaló
állásfoglalást is elfogadott és mély aggodalmát fejezte ki az ország egyre romló emberi
jogi helyzete miatt.
2022 szeptemberében Észak-Korea Legfelsőbb Népgyűlése törvényt fogadott el,
amely visszafordíthatatlanná teszi az ország nukleáris státuszát, és azonnali támadás
észlelése esetén megelőző nukleáris csapásokat tesz lehetővé.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu
https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2021/03/22/eu-imposes-further-sanctions-over-serious-violations-of-human-rights-around-the-world/
https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2021/03/22/eu-imposes-further-sanctions-over-serious-violations-of-human-rights-around-the-world/
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