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B9-0169/2020

Az Európai Parlament állásfoglalása a Kínai Népköztársaság Hongkongra vonatkozó 
nemzetbiztonsági törvényéről és arról, hogy az EU-nak védelmeznie kell Hongkong 
magas fokú autonómiáját
(2020/2665(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a hongkongi helyzetről szóló, 2019. július 18-i állásfoglalására1,

– tekintettel a Bizottság alelnöke / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 
által az Európai Unió nevében 2020. május 29-én kiadott, Hongkongról szóló 
nyilatkozatra,

– tekintettel Hongkong Különleges Közigazgatási Terület (HKG) 1990. április 4-én 
elfogadott és 1997. július 1-jén hatályba lépett alaptörvényére,

– tekintettel az Egyesült Királyság kormányának és a Kínai Népköztársaság kormányának 
a hongkongi kérdésről szóló 1984. december 19-i együttes nyilatkozatára, amely 
„kínai–brit együttes nyilatkozat” néven is ismert,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a Kínai Nemzeti Népi Kongresszus 2020. május 28-i határozata értelmében 
Hongkong tekintetében új nemzetbiztonsági törvény lép hatályba, amely teljes 
mértékben figyelmen kívül hagyja Hongkong saját jogalkotási eljárását, és amely 
Peking legutóbbi és legnyilvánvalóbb kísérletét jelenti Hongkong szabadságának és 
autonómiájának és polgárai szabadságjogainak eltiprására hosszú évek óta tartó, ennek 
érdekében folytatott kampánya során;

B. mivel Hongkong Különleges Közigazgatási Terület alaptörvénye HKG autonómiáját 
garantáló rendelkezéseket tartalmaz a biztonság és a közrend fenntartását illetően (14. 
cikk), valamint felhatalmazást saját törvények meghozatalára a Kínai Népköztársaság 
Központi Népi Kormánya ellenében elkövetett, bármiféle árulást, elszakadást, zendülést 
vagy felforgatást megvalósító cselekmény tiltása érdekében (23. cikk);

C. mivel 2020 áprilisa és májusa során – amikor a világ figyelmét leginkább a Covid19-
világjárvány miatt bekövetkezett halálesetek magasba ívelő száma kötötte le – Peking a 
válságot arra használta ki, hogy erőfeszítéseit megkettőzve uralmát kiterjessze 
Hongkongra, százszámra hallgattatva el, tartóztatva le és üldözve a demokráciapárti 
aktivistákat és ellenzéki csoportok tagjait; mivel Kínában a jogalkotással foglalkozó 
Állandó Bizottság saját új törvényeket alkot anélkül, hogy konzultálna a hongkongi 
jogalkotókkal, habár ezt kötelezően előírja az „egy ország, két rendszer” elve;

D. mivel a benyújtott nemzetbiztonsági tervezet alapján az aktivista csoportokat 

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0004.
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betilthatják és üldözhetik, a bíróságok hosszú börtönbüntetéseket szabhatnak ki a 
nemzetbiztonság veszélyeztetése címén, a városban nyíltan működhetnek a kínai 
biztonsági szervek, egy új terrorizmusellenes tilalom pedig felhatalmazza a kínai 
hatóságokat, biztonsági és katonai erőket arra, hogy – az ország alaptörvényének 
nyilvánvaló megsértésével – széleskörűen és ellenőrzés nélkül, titokban végezhessenek 
műveleteket Hongkongban;

E. mivel Hongkong vezetője, Carrie Lam védelmére kelt a Peking által javasolt 
jogszabálynak, kijelentve, hogy Hongkongban nem kerül sor nyilvános konzultációra a 
biztonságra vonatkozó tervezettel kapcsolatban, és hogy a jogok és szabadságok nem 
abszolút értékűek;

F. mivel a szárazföldi Kína igazságszolgáltatása nem független a kormánytól és a Kínai 
Kommunista Párttól, és azt az önkényes fogva tartás, kínzás és más kegyetlen 
bánásmód, a tisztességes eljáráshoz való jog súlyos megsértése, erőszakos eltűnések és 
az eljárás nélküli, teljes elkülönítéssel járó fogva tartás különböző rendszerei jellemzik;

G. mivel 2020. május 27-én több mint 360 hongkongi demokráciapárti aktivistát 
letartóztattak a zendülés elleni kínai törvény elleni tüntetések alkalmával, amely 
bűncselekménynek nyilvánítja Kína nemzeti lobogójának nevetségessé tételét;

H. mivel a hongkongi rendőrség a Covid19-cel kapcsolatos, a társadalmi távolságtartásra 
vonatkozó intézkedéseket ürügyként használta fel arra, hogy szükségtelen és túlzott 
erővel lépjen fel a zömében békés tüntetők ellen, könnygázt, gumilövedéket, babzsák 
lőszereket és paprikaspray-t alkalmazva;

I. mivel a Hongkong korábbi kormányzója, Lord Patten által vezetett, pártok feletti 
nemzetközi koalíció – amelyhez eddig 893 parlamenti képviselő és politikus 
csatlakozott 42 országból – nyilatkozatot adott ki, amely szerint Peking „Hongkongban 
egyoldalúan nemzetbiztonsági jogszabályokat vezet be”, és amely felhívja az erre 
érzékeny kormányokat, hogy közösen lépjenek fel a „kínai-brit közös nyilatkozat e 
nyilvánvaló megsértése” ellen;

J. mivel az, hogy a pekingi hatóságok a nemzetbiztonsági törvényt közvetlenül ráerőltetik 
Hongkongra, jelentős mértékben rombolja Hongkong autonómiáját; mivel ez közvetlen 
konfliktust jelent a jogilag kötelező erejű, az ENSZ által nyilvántartásba vett kínai-brit 
közös nyilatkozat alapján Kínára háruló nemzetközi kötelezettségekkel;

K. mivel a javasolt törvény végzetesen aláaknázná az „egy ország, két rendszer” kereteit, 
növeli Hongkongban a politikai bűncselekmények miatti üldöztetések lehetőségét, 
valamint aláássa a hongkongi népesség jogainak védelmére vonatkozó meglévő 
kötelezettségeket, beleértve a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányában és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányában rögzítetteket;

1. határozottan elítéli Kína folyamatos és növekvő beavatkozását Hongkong belső 
ügyeibe;

2. hangsúlyozza, hogy az EU osztja a hongkongi polgárok aggodalmait a javasolt 
nemzetbiztonsági törvény vonatkozásában; hangsúlyozza, hogy a törvény messzeható 
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következményekkel jár Hongkongra és annak népére, az EU-ra és a külföldi 
állampolgárokra nézve, és ártani fog a Hongkongba vetett üzleti bizalomnak, gyengítve 
a nemzetközi üzletmenettel kapcsolatos kilátásokat;

3. támogatja a Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének értékelését, mely szerint az autoriter rezsim által vezetett, 
keményebben fellépő Kínával szemben új és erőteljesebb stratégiára, valamint nyílt és 
becsületes párbeszédre van szükség; sürgeti a Tanácsot és az Európai Külügyi 
Szolgálatot (EKSZ), hogy fogadjanak el határozottabb álláspontot, támogatva 
Hongkong jogi önállóságának fennmaradását; hangsúlyozza, hogy ez rendkívül fontos 
annak érdekében, hogy a demokrácia mellett fellépő hongkongiak és a szélesebb 
nemzetközi közösség tisztában legyen azzal, hogy az EU ki fog állni megalapozó 
értékei: a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság mellett;

4. hangsúlyozza, hogy a nemzetközi közösségnek szorosan együtt kell működnie annak 
érdekében, hogy nyomást helyezve Pekingre elérjék, hogy fellépései összhangban 
legyenek az ország által az 1984. évi kínai-brit közös nyilatkozatban vállalt nemzetközi 
kötelezettségekkel;

5. hangsúlyozza, hogy Hongkong virágzása és a nemzetközi beruházókra gyakorolt 
vonzereje az ország alaptörvényében rögzített jogállamiság függvénye; hangot ad ezért 
mély aggodalmának arra vonatkozóan, hogy Hongkong autonóm kormányzati 
rendszerének folyamatos megsértése súlyosan érinteni fogja az ország gazdaságát és 
nemzetközi imázsát;

6. sürgeti a Tanácsot, hogy érjen el előrehaladást az EU emberi jogi kerete tekintetében – 
az USA Magnyickij-törvényéhez hasonlatos irányban –, hogy felléphessen az emberi 
jogok megsértései esetén, és szankciókat alkalmazhasson az emberi jogok 
megsértésével vádolt személyekkel szemben bárhol a világban, beleértve vagyonuk 
befagyasztását és utazási korlátozásokat; véleménye szerint az emberi jogi keret 
felhasználható lenne arra, hogy Magnyickij-féle szankciókat vethessenek ki azokra a 
vezetőkre, akik utasítást adtak a jelenlegi  erőszakos fellépésre Hongkong és annak népe 
ellen, és akik felelősek az emberi jogok súlyos megsértéseiért; hangsúlyozza, hogy 
ezeket a szankciókat meg kell vitatni és a lehetőségekhez képest egyeztetni szükséges 
olyan demokratikus szövetségesekkel, mint Ausztrália, Kanada, az USA, Japán és Dél-
Korea;

7. hangsúlyozza, hogy az EU Kína legjelentősebb exportpiaca; véleménye szerint az EU-
nak használnia kellene gazdasági erejét az emberi jogok kínai részről történő erőszakos 
elnyomása ellenében;

8. felhívja az Európai Unió Tanácsának következő, német elnökségét, hogy a hongkongi 
helyzetet tekintse elsődleges fontosságú kérdésnek a Hszi Csin-ping kínai elnökkel 
tervezett közelgő lipcsei csúcstalálkozón;

9. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi helyzet megerősíti meggyőződésében, hogy az emberi 
jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartását egy EU–Kína beruházási 
megállapodás fontos elemének kell tekinteni;

10. felszólítja a HKG kormányát, hogy haladéktalanul bocsássa szabadon a békés 
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tiltakozókat és a tüntetések, vagy az előkészítésük során a véleménynyilvánítás szabad 
és békés gyakorlása miatt fogva tartottakat, valamint ejtse ellenük az összes vádat;

11. felszólít független, pártatlan, hatékony és gyors vizsgálat lefolytatására a hongkongi 
rendőrség tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakos cselekedeteinek kivizsgálására;

12. támogatja különleges ENSZ-előadó kinevezését, akinek feladata az emberi jogok és az 
alapvető szabadságok hongkongi helyzetének értékelése lenne, és felszólítja a Tanácsot, 
a Bizottságot és a tagállamokat, hogy törekedjenek ennek elérésére;

13. reméli, hogy az EU és tagállamai csatlakoznak egy nemzetközi kontaktcsoport 
felállítására irányuló kezdeményezéshez, mely csoport a hongkongi helyzetet vizsgálná 
és a közös fellépést koordinálná;

14. kifejezi mély aggodalmát az állampolgári jogok, a politikai jogok és a sajtószabadság 
nem szűnő romlása miatt; hangot ad mély aggodalmának az újságírókra nehezedő 
példátlan nyomás és a növekvő öncenzúra miatt, különösen a szárazföldi Kínáról szóló 
vagy a HKG kormányával kapcsolatos kényes kérdésekről szóló tudósítások 
tekintetében;

15. felszólítja a HKG kormányát a Jogalkotó Tanács – 2020 szeptemberében esedékes – 
szabad és tisztességes  megválasztásának biztosítására; sürgeti Kínát, hogy hagyjon fel a 
HKG választási folyamataiba való beavatkozással; bízik benne, hogy az EU választási 
megfigyelő küldöttséget indít a HKG-ba;

16. felhívja az EU-t és tagállamait, hogy vegyenek tekintetbe konkrét intézkedéseket 
menedékjog és védelem megadása céljából a kínai hatóságok által üldözött hongkongi 
aktivisták és demokráciapárti csoportok számára;

17. felhívja az EU-t és tagállamait, valamint a nemzetközi közösséget, hogy fontolják meg, 
miképpen alkalmazhatnának hatékony módon megfelelő exportellenőrző 
mechanizmusokat és kibertér-felügyeleti technológiát; felhívja ennek kapcsán a társ-
jogalkotókat, hogy alakítsanak ki közös álláspontot a kettős felhasználású termékekről 
szóló rendelet reformjára vonatkozóan; hangsúlyozza, hogy a jegyzékben szereplő és 
nem szereplő kibertér-felügyeleti technológiák kivitelére vonatkozó szigorú 
ellenőrzések beillesztésére vonatkozó bizottsági javaslatot a Parlament 
továbbfejlesztette és megerősítette;

18. tovább dolgozik azon, hogy megfelelő kötelező exportellenőrző mechanizmusok révén 
megakadályozzák, hogy Kína és különösen Hongkong az alapvető jogok megsértésére 
alkalmas technológiákhoz jusson;

19. felhívja az alelnököt / főképviselőt, az EKSZ-t és a tagállamokat, hogy vessék fel ezeket 
az aggályokat, és biztosítsák a párbeszédet a HKG és Kína kormányával;

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az 
alelnöknek / főképviselőnek, a Kínai Népköztársaság kormányának és parlamentjének, 
valamint a HKG kormányzójának és parlamentjének.


