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Euroopa Parlamendi resolutsioon Hiina Rahvavabariigi Hongkongi riikliku julgeoleku 
seaduse ja ELi vajaduse kohta kaitsta Hongkongi laialdast autonoomiat
(2020/2665(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Hongkongi kohta, eelkõige 17. juuli 
2019. aasta resolutsiooni olukorra kohta Hongkongis1, 24. novembri 2016. aasta 
resolutsiooni Hiinas vangistatud kirjastaja Gui Minhai juhtumi kohta2, 4. veebruari 
2016. aasta resolutsiooni Hongkongi kadunud raamatukirjastajate juhtumi kohta3, 
15. detsembri 2005. aasta resolutsiooni inimõiguste olukorra kohta Tiibetis ja 
Hongkongis4, 8. aprilli 2003. aasta resolutsiooni, milles käsitletakse komisjoni 
kolmandat ja neljandat aastaaruannet nõukogule ja Euroopa Parlamendile Hongkongi 
erihalduspiirkonna kohta5, 19. detsembri 2002. aasta resolutsiooni Hongkongi kohta6, 
26. oktoobri 2000. aasta resolutsiooni, milles käsitletakse komisjoni esimest ja teist 
aastaaruannet Hongkongi erihalduspiirkonna kohta7, 8. oktoobri 1998. aasta 
resolutsiooni, milles käsitletakse komisjoni teatist nõukogule Euroopa Liidu ja 
Hongkongi kohta pärast 1997. aastat8, ja 10. aprilli 1997. aasta resolutsiooni olukorra 
kohta Hongkongis9,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Hiina kohta, eelkõige 12. septembri 
2018. aasta resolutsiooni ELi ja Hiina suhete seisu kohta10 ja 16. detsembri 2015. aasta 
resolutsiooni ELi ja Hiina suhete kohta11,

– võttes arvesse oma 13. detsembri 2017. aasta soovitust nõukogule, komisjonile ja 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale Hongkongi kohta 20 aastat pärast üleminekut12,

– võttes arvesse Hongkongi erihalduspiirkonna põhiseadust, mis võeti vastu 4. aprillil 
1990. aastal ja jõustus 1. juulil 1997. aastal,

– võttes arvesse Ühendkuningriigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse 
19. detsembri 1984. aasta ühisdeklaratsiooni Hongkongi küsimuse kohta, mida tuntakse 
ka Hiina ja Ühendkuningriigi ühisdeklaratsioonina,

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0004.
2 ELT C 224, 27.6.2018, lk 78.
3 ELT C 35, 31.1.2018, lk 46.
4 ELT C 286E, 23.11.2006, lk 52.
5. ELT C 64E, 12.3.2004, lk 130.
6. ELT C 31E, 5.2.2004, lk 261.
7 ELT C 197, 12.7.2011, lk 115.
8 EÜT C 328, 26.10.1998, lk 139.
9 EÜT C 132, 28.4.1997, lk 222.
10 ELT C 433, 23.12.2019, lk 103.
11 ELT C 399, 24.11.2017, lk 92.
12 ELT C 369, 11.10.2018, lk 156.
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– võttes arvesse komisjoni ja komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 8. mai 2019. aasta ühisaruannet Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule „Hongkongi erihalduspiirkond: 2018. aasta aruanne“ 
(JOIN(2019)0008) ja sellele eelnenud 20 samalaadset aruannet,

– võttes arvesse 28. novembril 2019. aastal Hongkongis toimunud 13. iga-aastast 
struktureeritud dialoogi,

– võttes arvesse komisjoni ja komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 12. märtsi 2019. aasta ühisteatist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule „ELi ja Hiina suhete strateegilised väljavaated“ 
(JOIN(2019)0005),

– võttes arvesse ELi „ühe Hiina“ poliitikat,

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja 22. mai 2020. aasta ja 29. mai 2020. aasta avaldusi Hongkongi kohta,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et Hiina ja Ühendkuningriigi 1984. aasta ühisdeklaratsiooniga tagati ja 
Hongkongi erihalduspiirkonna 1990. aasta põhiseaduses on sätestatud, et Hongkong 
säilitab oma täidesaatva, seadusandliku ja kohtuvõimu autonoomia ja sõltumatuse ning 
põhiõigused ja -vabadused, sealhulgas sõna-, kogunemis-, ühinemis- ja 
ajakirjandusvabaduse, 50 aastaks pärast suveräänsuse üleminekut; arvestades, et nii 
ühisdeklaratsioonis kui ka põhiseaduses on sätestatud Hiina ja Ühendkuningriigi vahel 
kokku lepitud põhimõte „üks riik, kaks süsteemi“;

B. arvestades, et 2003. aastal püüdis Hongkongi valitsus jõustada 2003. aasta riikliku 
julgeoleku (õigusnormid) seadust, et täita põhiseaduse artiklis 23 sätestatud nõuet, mille 
kohaselt peab ta ise jõustama riikliku julgeoleku alaseid seadusi; arvestades, et 
seaduseelnõust loobuti pärast massimeeleavaldusi;

C. arvestades, et 2019. aastal esitati väljaandmisseaduse muutmise eelnõu, milles tehti 
ettepanek lubada väljaandmist Hiinale, mis vallandas aastatel 2019–2020 Hongkongis 
massimeeleavaldused, ning see võeti hiljem tagasi;

D. arvestades, et Hiina Rahvakongressi 13. koosseisu kolmandal istungil arutati Hiina 
Rahvakongressi alalise komitee poolt läbivaatamiseks esitatud eelnõu Rahvakongressi 
otsuse kohta, mis käsitleb Hongkongi erihalduspiirkonna õigussüsteemi ja 
jõustamismehhanismide loomist ja väljakujundamist riikliku julgeoleku säilitamise 
eesmärgil; arvestades, et otsus kuulutati välja 28. mail 2020; arvestades, et seaduseelnõu 
koosneb seitsmest artiklist: artiklis 1 rõhutatakse põhimõtte „üks riik, kaks süsteemi“ ja 
„seadusekohase valitsemise“ olulisust ning sätestatakse, et „riik“ „kujundab välja“ 
riikliku julgeoleku säilitamiseks vajalikud õigus- ja jõustamismehhanismid; artiklis 2 
sätestatakse, et riik peatab „välisjõudude“ tegevuse, millega Hongkongi kasutatakse 
separatistlikuks, õõnestavaks või hävitavaks tegevuseks, ja karistab selle eest; artiklis 3 
osutatakse, et Hiina suveräänsuse säilitamine on Hongkongi põhiseaduslik kohustus 
ning nõutakse lisaks, et Hongkong jõustaks riiklikud julgeolekualased õigusaktid „nii 
kiiresti kui võimalik“ ning et selle täidesaatev, seadusandlik ja kohtuvõim „peataksid 
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riiklikku julgeolekut ohustava tegevuse ja karistaksid selle eest“; artiklis 4 nõutakse, et 
Hongkong looks riikliku julgeoleku kaitseks institutsioonid ning nähakse ette 
keskvalitsuse kohalolek Hongkongis, et säilitada riiklik julgeolek; artiklis 5 nõutakse, et 
Hongkongi valitsusjuht esitaks korrapäraselt aruandeid riikliku julgeoleku kohta; 
artikliga 6 volitatakse Rahvakongressi alalist komiteed koostama riikliku julgeoleku 
seadust ja lisama selle põhiseaduse III lisasse; artiklis 7 sätestatakse, et otsus jõustub 
tervikuna selle väljakuulutamisel;

E. arvestades, et põhiseaduse artikli 18 lõikes 3 on sätestatud, et seadused, mille Hiina 
Rahvakongressi alaline komitee (NPCSC) lisab põhiseaduse III lisasse, „piirduvad 
nendega, mis on seotud kaitse- ja välispoliitikaga ning muude Hongkongi 
erihalduspiirkonna autonoomiat puudutavate küsimustega, nagu on sätestatud 
käesolevas seaduses“, ning et seetõttu on eriti murettekitav, et artikli 18 lõige 3 ei anna 
NPCSC-le pädevust võtta nendes valdkondades vastu õigusakte Hongkongis;

F. arvestades, et on tõsiseid kahtlusi seoses kahe seaduses reguleeritud aspektiga: esiteks 
konsultatsioonide puudumine ja asjaolu, et ei ole mingit garantiid, et võimalikud 
seadused oleksid kooskõlas kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline paktiga, mis 
on tagatud põhiseadusega; teiseks Mandri-Hiina julgeolekuorganite kohalolek, mida on 
käsitletud otsuse artiklis 4, kuigi ei ole selge, kas nende esindajad peaksid järgima 
Hongkongi õigust, või kuidas nende kasutamine võiks olla kooskõlas põhiseaduse 
artikli 22 lõikega 1, mis keelab sekkumise Hongkongi erihalduspiirkonna iseseisvalt 
hallatavatesse küsimustesse;

G. arvestades, et Hongkongi demokraatlik leer, inimõiguste organisatsioonid ja 
rahvusvaheline üldsus on kritiseerinud seda otsust kui ohtu põhimõttele „üks riik, kaks 
süsteemi“, õigusriigile ja kodanikuvabadustele ning pidanud seda Hiina rahvusvaheliste 
kohustuste otseseks rikkumiseks;

H. arvestades, et 6. juunil 2020 korraldasid 17 ringkonnanõukogu 18st ühiskoosoleku, 
millest võttis osa 329 nõunikku 458st, et arutada riikliku julgeoleku seaduse sätteid, 
ning et kõik 17 ringkonnanõukogu võtsid vastu ettepaneku nõuda riikliku julgeoleku 
seaduse tagasivõtmist;

I. arvestades, et EL ja Euroopa Parlament toetavad kindlalt põhimõtet „üks riik, kaks 
süsteemi“ ja Hongkongi laialdast autonoomiat Hiina suhtes;

J. arvestades, et viimastel aastatel on mitmel korral enneolematult palju Hongkongi 
elanikke tulnud välja tänavatele, kasutades oma põhiõigust koguneda ja meelt avaldada; 
arvestades, et Hongkongi poliitikas ja ühiskonnas valitsevate pingete vähendamise 
asemel intensiivistab see seadus veelgi praegusi rahutusi; arvestades, et 
„õõnestustegevuse“ kui Hiina riiklikku julgeolekut ohustava tegevuse keelamisega ei 
ole kogunemis- ja sõnavabaduse kaitse Hongkongis enam tagatud;

K. arvestades, et uue riikliku julgeoleku seadusega antakse Hiina poolt ametisse nimetatud 
Hongkongi valitsusele õigus Mandri-Hiina ja Hongkongi spetsiaalsete 
julgeolekuasutuste abiga maha suruda rahumeelsed meeleavaldajad riiklikku julgeolekut 
ohustava tegevuse eest; arvestades, et Mandri-Hiina õiguskaitseasutused tegutsevad 
Hongkongis väidetavalt ebaseaduslikult; arvestades, et Hiina Rahvavabariigi 
õiguskaitseasutuste tegevusega Hongkongis rikutakse tõsiselt põhimõtet „üks riik, kaks 
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süsteemi“;

L. arvestades, et 24. novembril 2019. aastal toimunud Hongkongi ringkonnanõukogu 
valimistel saavutas demokraatlik leer ülekaaluka võidu, saades 388 kohta 479st ja 
enamuse 17s ringkonnanõukogus 18st, kusjuures valimisaktiivsus oli enneolematu 
71 %;

M. arvestades, et Euroopa Liit on sügavalt mures Hiina Rahvavabariigi Hongkongi riikliku 
julgeoleku seaduse pärast; arvestades, et tegemist on tundliku teemaga, millel võivad 
olla kaugeleulatuvad tagajärjed Hongkongile ja selle elanikele, ELi ja välisriikide 
kodanikele, ELi ja rahvusvahelistele kodanikuühiskonna organisatsioonidele ning 
ettevõtjate usaldusele Hongkongi vastu; arvestades, et ligikaudu 2200 ELi äriühingu 
peakorter asub Hongkongis ja seal elab hinnanguliselt 350 000 ELi kodanikku; 
arvestades, et riikliku julgeoleku seaduse jõustumine suurendaks riske ELi kodanikele 
Hongkongis;

1. mõistab hukka Hiina keskvõimu poolt riikliku julgeoleku seaduse ühepoolse 
kehtestamise Hongkongis, kuna tegemist on Hongkongi autonoomia, õigusriigi ja 
põhivabaduste vastu suunatud ulatusliku rünnakuga; rõhutab, et põhimõtte „üks riik, 
kaks süsteemi“ terviklus on tõsiselt ohus;

2. nõuab, et täielikult tühistataks Hiina Rahvakongressi otsus, mis käsitleb Hongkongi 
erihalduspiirkonna õigussüsteemi ja jõustamismehhanismide loomist ja 
väljakujundamist riikliku julgeoleku säilitamise eesmärgil, mis kahjustaks Hongkongi 
rahvusvahelist staatust, õõnestades selle autonoomiat, kohtusüsteemi sõltumatust ja 
inimõiguste austamist; rõhutab, et seadus toob kaasa talentide äravoolu, mõjutab 
äriprotsesse ja on viimastel nädalatel käivitanud Hongkongis uusi meeleavaldusi;

3. rõhutab, et kavandatava riikliku julgeoleku seaduse kehtestamist peetaks 
rahvusvahelisest õigusest, nimelt Hiina ja Ühendkuningriigi ühisdeklaratsioonist Hiina 
Rahvavabariigile tulenevate kohustuste rikkumiseks, ning see ähvardab tõsiselt 
kahjustada Hiina ja ELi vahelist usaldussuhet ja nende edaspidist koostööd;

4. kutsub komisjoni üles kasutama kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid ja kahepoolse 
investeerimislepingu sõlmimiseks peetavaid läbirääkimisi selleks, et avaldada Hiina 
võimudele survet, et säilitada Hongkongi laialdane autonoomia ning selle kodanike ja 
sõltumatute kodanikuühiskonna organisatsioonide põhiõigused ja -vabadused ning 
parandada inimõiguste olukorda Mandri-Hiinas ja Hongkongis; kordab oma üleskutset 
lisada lepingusse siduv kestlikku arengut käsitlev peatükk ning nõuab, et lepingusse 
lisataks selle rikkumise puhuks tugev karistusklausel;

5. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles käsitlema Hongkongi riikliku julgeoleku seaduse 
küsimust peamise prioriteedina kõigi 27 liikmesriigi osalusel peetava ELi-Hiina 
tippkohtumise päevakorras ning käsitlema seda küsimust otsustavalt tippkohtumise 
ettevalmistamiseks peetavatel diplomaatilistel konsultatsioonidel;

6. mõistab teravalt hukka kõik inimõiguste rikkumised Hongkongis, eriti meelevaldsed 
vahistamised, erakorralise üleviimise, sunniviisilised ülestunnistused, isoleeritud 
vangistuse ning avaldamis- ja sõnavabaduse rikkumised; nõuab, et viivitamatult 
lõpetataks inimõiguste rikkumine ja poliitiline hirmutamine; väljendab sügavat muret 
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väidetava salajase kinnipidamise, piinamise ja väärkohtlemise ning sunniviisiliste 
ülestunnistuste pärast;

7. kutsub üles viivitamata ja tingimusteta vabastama kõik Hongkongi rahumeelsed 
meeleavaldajad, sealhulgas Martin Lee, Margaret Ng, Lee Cheuk-yan, Benny Tai, 
Jimmy Lai, Albert Ho ja Leung Kwok-hung, ning loobuma kõigist nende vastu esitatud 
süüdistustest; nõuab sõltumatut, erapooletut, tulemuslikku ja kiiret uurimist seoses 
Hongkongi politsei jõukasutusega meeleavaldajate vastu;

8. kutsub üles viivitamata ja tingimusteta vabastama Hiina Rahvavabariigis vangistatud 
Rootsi raamatukaupmehe Gui Minhai;

9. kutsub ELi institutsioone ja liikmesriike üles pakkuma Hongkongi 
inimõigusaktivistidele kogu vajalikku toetust, järgides täielikult asjakohaseid ELi 
suuniseid;

10. kutsub ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks olevaid liikmesriike üles tegema kõik 
vajaliku, et kutsuda kokku nn Arria kohtumine, et arutada olukorda Hongkongis 
aktivistide, valitsusväliste organisatsioonide esindajate ja ÜRO eriraportööridega; nõuab 
sellega seoses, et uuritaks võimalust, et ÜRO peasekretär või ÜRO inimõiguste 
ülemvolinik nimetaks ametisse Hongkongi olukorraga tegeleva ÜRO erisaadiku;

11. kutsub ELi institutsioone ja liikmesriike üles jälgima seadusandliku kogu valimiste (mis 
on kavandatud septembriks) ettevalmistamist ja selle kohta aru andma, pöörates erilist 
tähelepanu sellele, kas valimistel kandideerimist takistatakse diskrimineerivalt ning ega 
uut riikliku julgeoleku seadust ei kasutata valimisprotsessi tõkestamiseks ja Hongkongi 
erihalduspiirkonna kodanike põhiseaduse kohaste põhi- ja poliitiliste õiguste 
õõnestamiseks;

12. kordab oma nõudmist viia läbi süstemaatilisi reforme põhiseaduses sätestatud 
valitsusjuhi ja seadusandliku kogu otsevalimiste sisseviimiseks ning nõuab, et lepitaks 
kokku valimiste korras, mis oleks üldjoontes demokraatlik, õiglane, avalik ja läbipaistev 
ning annaks Hongkongi erihalduspiirkonna elanikele õiguse kõigile juhtivatele 
ametikohtadele kandidaate valida ja ise kandideerida;

13. nõuab, et EL, tema liikmesriigid ja rahvusvaheline kogukond tegutseksid selle nimel, et 
kehtestada sobivad ekspordikontrolli mehhanismid, millega keelataks Hiinale 
juurdepääs inimõiguste rikkumiseks kasutatavatele tehnoloogiatele;

14. kutsub liikmesriike üles jõudma kiiresti kokkuleppele kogu maailmas rakendatavas 
inimõiguste rikkujate vastases ELi sanktsioonirežiimis ning kutsub nõukogu üles 
kehtestama sihipäraseid sanktsioone ja varade külmutamist Hiina ametnike suhtes, kes 
vastutavad inimõigusi rikkuva poliitika väljatöötamise ja rakendamise eest;

15. peab väga oluliseks, et kooskõlas oma lubadusega väljendada suhetes Hiinaga jõulist, 
selget ja ühtset seisukohta tõstataks EL ka edaspidi igas Hiina ametivõimudega peetavas 
poliitilises ja inimõigustealases dialoogis Hiina inimõiguste rikkumise küsimuse, 
eelkõige seoses Tiibetis ja Xinjiangis elavate vähemustega; tuletab ühtlasi meelde, et 
seoses oma jätkuva reformiprotsessi ja üha laieneva ülemaailmse tegevusega on Hiina 
end sidunud rahvusvahelise inimõiguste raamistikuga ning allkirjastanud terve rea 
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rahvusvahelisi inimõigustealaseid lepinguid; nõuab seepärast, et EL püüaks Hiinaga 
peetava dialoogi abil tagada, et Hiina võetud kohustusi täidaks;

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, Hiina Rahvavabariigi valitsustele ja parlamendile ning Hongkongi 
seadusandlikule kogule.


