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B9-0171/2020

Resolutie van het Europees Parlement over de wet inzake de nationale veiligheid die de 
Volksrepubliek China heeft uitgevaardigd voor Hongkong en het feit dat de EU de hoge 
mate van autonomie van Hongkong moet verdedigen
(2020/2665(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Hongkong, in het bijzonder die van 17 juli 2019 over 
de situatie in Hongkong1, van 24 november 2016 over de in China gevangengezette 
publicist Gui Minhai2, van 4 februari 2016 over de zaak van de vermiste uitgevers in 
Hongkong3, van 15 december 2005 over de mensenrechtensituatie in Tibet en 
Hongkong4, van 8 april 2003 over het Derde en Vierde jaarverslag van de Commissie 
aan de Raad en het Europees Parlement over de speciale administratieve regio 
Hongkong5, van 19 december 2002 over Hongkong6, van 26 oktober 2000 over het 
Eerste en Tweede jaarverslag van de Commissie over de speciale administratieve regio 
Hongkong7, van 8 oktober 1998 over de mededeling van de Commissie aan de Raad 
over de Europese Unie en Hongkong: 1997 en verder8, en van 10 april 1997 over de 
situatie in Hongkong9,

– gezien zijn eerdere resoluties over China, in het bijzonder die van 12 september 2018 
over de stand van zaken in de betrekkingen tussen de EU en China10, en van 16 
december 2015 over de betrekkingen tussen de EU en China11,

– gezien zijn aanbeveling van 13 december 2017 aan de Raad, de Commissie en de 
vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (VV/HV) van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over Hongkong, 20 jaar na de 
machtsoverdracht12,

– gezien de basiswet van de Speciale Administratieve Regio (SAR) Hongkong, die op 
4 april 1990 werd aangenomen en op 1 juli 1997 in werking is getreden,

– gezien de gezamenlijke verklaring van de regering van het Verenigd Koninkrijk en de 
regering van de Volksrepubliek China over de kwestie Hongkong van 19 december 
1984, de zogeheten Chinees-Britse Gezamenlijke Verklaring,

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0004.
2 PB C 224 van 27.6.2018, blz. 78.
3 PB C 35 van 31.1.2018, blz. 46.
4 PB C 286E van 23.11.2006, blz. 52.
5 PB C 64E van 12.3.2004, blz. 130.
6 PB C 31E van 5.2.2004, blz. 261.
7 PB C 197 van 12.7.2011, blz. 115.
8 PB C 328 van 26.10.1998, blz. 139.
9 PB C 132 van 28.4.1997, blz. 222.
10 PB C 433 van 23.12.2019, blz. 103.
11 PB C 399 van 24.11.2017, blz. 92.
12 PB C 369 van 11.10.2018, blz. 156.



RE\1207212NL.docx 3/7 PE647.655v01-00

NL

– gezien het gezamenlijk verslag van de Commissie en de VV/HV aan het Parlement en 
de Raad van 8 mei 2019 getiteld “Speciale Administratieve Regio Hong Kong: 
Jaarverslag 2018” (JOIN(2019)0008), en de 20 vergelijkbare verslagen die eerder zijn 
verschenen,

– gezien de 13e jaarlijkse gestructureerde dialoog die plaatsvond in Hongkong op 
28 november 2019,

– gezien de gezamenlijke mededeling van de Commissie en de VV/HV aan het Europees 
Parlement en de Raad van 12 maart 2019 getiteld “EU-China – Een strategische visie” 
(JOIN(2019)0005),

– gezien het één-China-beleid van de EU,

– gezien de verklaringen van de VV/HV van 22 en 29 mei 2020 over Hongkong,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat in de Chinees-Britse Gezamenlijke Verklaring van 1984 is 
gewaarborgd en in de basiswet van de Speciale Administratieve Regio (SAR) 
Hongkong van 1990 is bepaald dat in Hongkong de autonomie en de onafhankelijkheid 
van de uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende macht, alsook de grondrechten en 
vrijheden, met inbegrip van de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging 
en vergadering, en de persvrijheid, gedurende 50 jaar na overdracht van de 
soevereiniteit worden gehandhaafd; overwegende dat in de Gezamenlijke Verklaring en 
in de basiswet het beginsel “één land, twee systemen” is vastgelegd, zoals 
overeengekomen tussen China en het Verenigd Koninkrijk;

B. overwegende dat de regering van Hongkong in 2003 heeft geprobeerd de nationale 
veiligheidswet (wettelijke bepalingen) van 2003 aan te nemen om te voldoen aan de in 
artikel 23 van de basiswet vastgelegde verplichting, op grond waarvan de regering 
“zelf” wetgeving inzake de nationale veiligheid moest uitvaardigen; overwegende dat 
de wet na grootschalige demonstraties is ingetrokken;

C. overwegende dat in 2019 een wetgevingsvoorstel tot wijziging van de uitleveringswet is 
ingediend dat uitlevering aan China mogelijk moest maken, dat de massademonstraties 
in Hongkong van 2019 en 2020 heeft ontketend, en dat later is ingetrokken;

D. overwegende dat tijdens de derde zitting van het 13e Nationale Volkscongres is 
gedebatteerd over het door de permanente commissie van het Nationale Volkscongres 
ter beoordeling voorgelegde wetsontwerp “Besluit van het Nationale Volkscongres 
betreffende de instelling en vervollediging van het rechtsstelsel en de 
uitvoeringsmechanismen ter handhaving van de nationale veiligheid van de Speciale 
Administratieve Regio Hongkong”; overwegende dat het besluit op 28 mei 2020 is 
afgekondigd; overwegende dat de ontwerpwet bestaat uit zeven artikelen: In artikel 1 
wordt het belang van de beginselen “één land, twee systemen” en “regeren in 
overeenstemming met de wet” bekrachtigd en wordt vastgelegd dat de “staat” de 
juridische en wetshandhavingsmechanismen zal “vervolledigen” met het oog op 
handhaving van de nationale veiligheid; In artikel 2 wordt bepaald dat de staat 
“buitenlandse krachten” zal verhinderen Hongkong te gebruiken voor separatistische, 
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subversieve of destructieve activiteiten, en hen zal bestraffen; In artikel 3 staat dat de 
handhaving van de soevereiniteit van China een grondwettelijke verantwoordelijkheid 
van Hongkong is; voorts wordt verlangd dat Hongkong “zo spoedig mogelijk” 
wetgeving inzake de nationale veiligheid uitvaardigt en dat zijn uitvoerende, 
wetgevende en rechtsprekende machten “gedrag dat de nationale veiligheid in gevaar 
brengt, verbieden en bestraffen”; In artikel 4 wordt verlangd dat Hongkong instellingen 
opricht ter bescherming van de nationale veiligheid; tevens voorziet artikel 4 in de 
aanwezigheid van de centrale regering in Hongkong om de nationale veiligheid te 
handhaven; In artikel 5 staat dat regelmatig verslag moeten worden uitgebracht aan het 
hoofd van het bestuur van Hongkong over de nationale veiligheid; In artikel 6 wordt de 
permanente commissie van het Nationale Volkscongres ertoe gemachtigd een wet 
inzake de nationale veiligheid op te stellen en deze vervolgens op te nemen in bijlage III 
van de basiswet; Artikel 7 voorziet erin dat het gehele besluit met onmiddellijke ingang 
in werking treedt;

E. overwegende dat in artikel 18, lid 3, van de basiswet wordt bepaald dat wetten die door 
de permanente commissie van het Nationale Volkscongres worden opgenomen in 
bijlage III van de basiswet “beperkt zijn tot wetten op het gebied van defensie en 
buitenlandse zaken, alsmede tot andere zaken betreffende de autonomie van de [SAR 
Hongkong], zoals is vastgelegd in deze wet” en dat derhalve sterk betwijfeld wordt of 
de permanente commissie van het Nationale Volkscongres op grond van artikel 18, 
lid 3, bevoegd is om op deze terreinen wetgeving in Hongkong uit te vaardigen;

F. overwegende dat twee aspecten die door deze wet geregeld worden ernstige twijfel doen 
rijzen: ten eerste het uitblijven van raadplegingen en het feit dat er geen garantie is dat 
een eventuele wet in overeenstemming zou zijn met het “in de basiswet verankerde” 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten; ten tweede de 
aanwezigheid van veiligheidsorganen van het Chinese vasteland, hetgeen ter sprake 
komt in artikel 4 van het besluit, en waarbij het onduidelijk is of deze 
veiligheidsagenten verplicht zijn de wetten van Hongkong na te leven of hoe hun 
stationering verenigbaar kan zijn met artikel 22, lid 1, van de basiswet, waarin 
inmenging in de door de SAR Hongkong “zelf” beheerde zaken wordt verboden;

G. overwegende dat het pan-democratische kamp in Hongkong, mensenrechtenorganisaties 
en de internationale gemeenschap het besluit hebben bekritiseerd als een bedreiging van 
het beginsel “één land, twee systemen”, de rechtsstaat en de burgerlijke vrijheden, 
alsook als een rechtstreekse schending van de internationale verplichtingen van China;

H. overwegende dat 17 van de 18 districtsraden op 6 juni 2020 een gezamenlijke 
vergadering hebben belegd om te debatteren over de wet inzake de nationale veiligheid, 
waarbij 329 van de 458 raadsleden aanwezig waren, en dat alle 17 districtsraden de 
motie hebben aangenomen waarin verzocht wordt om intrekking van de wet inzake de 
nationale veiligheid;

I. overwegende dat de EU en het Parlement groot voorstander zijn van het beginsel “één 
land, twee systemen” en van de hoge mate van autonomie van Hongkong onder Chinese 
heerschappij;

J. overwegende dat de mensen in Hongkong de afgelopen jaren bij meerdere 
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gelegenheden en ongekend talrijk de straat zijn opgegaan om hun grondrechten op vrije 
vergadering en op betoging uit te oefenen; overwegende dat deze wet de aanhoudende 
spanningen in de politiek en maatschappij van Hongkong niet doet afnemen, maar 
veeleer de bestaande onrust aanwakkert; overwegende dat de vrijheid van vergadering 
en de vrijheid van meningsuiting niet meer gewaarborgd zijn door het verbod op 
“subversie” als gedraging die de nationale veiligheid van China in gevaar brengt;

K. overwegende dat de nieuwe wet inzake de nationale veiligheid de door China benoemde 
regering van Hongkong ertoe machtigt om met ondersteuning van zowel de 
Volksrepubliek China (het Chinese vasteland) als de speciale veiligheidsinstanties in 
Hongkong vreedzame demonstraties neer te slaan als “gedragingen en activiteiten die de 
nationale veiligheid in gevaar brengen”; overwegende dat de wetshandhavingsinstanties 
van het Chinese vasteland naar verluidt illegaal hebben geopereerd in Hongkong; 
overwegende dat elke operatie van wetshandhavingsinstanties van de Volksrepubliek 
China in Hongkong een ernstige schending is van het beginsel “één land, twee 
systemen”;

L. overwegende dat het prodemocratische kamp bij de verkiezingen voor de districtsraden 
van Hongkong van 24 november 2019 een verpletterende overwinning heeft behaald 
met 388 van de 479 zetels en 17 van de 18 districtsraden, bij een ongekend hoge 
opkomst van 71 %;

M. overwegende dat de wet inzake de nationale veiligheid van de Volksrepubliek China 
voor Hongkong de Europese Unie grote zorgen baart; overwegende dat dit een 
gevoelige kwestie is met mogelijk verreikende gevolgen voor Hongkong en zijn 
bevolking, voor de EU en voor buitenlandse burgers, voor maatschappelijke 
organisaties uit de EU en uit andere landen, alsook voor het vertrouwen in de economie 
van Hongkong; overwegende dat circa 2 200 EU-bedrijven hun hoofdzetel in Hongkong 
hebben en dat naar schatting 350 000 EU-burgers in Hongkong wonen; overwegende 
dat de inwerkingtreding van de wet inzake de nationale veiligheid de risico’s voor de 
EU-burgers in Hongkong verhoogt;

1. veroordeelt de unilaterale vaststelling van nationaleveiligheidswetgeving door Peking in 
Hongkong, aangezien dit een algehele aanval is op de autonomie van de stad, op de 
rechtsstaat en op de fundamentele vrijheden; benadrukt dat de integriteit van het 
beginsel “één land, twee systemen” sterk onder druk staat;

2. roept op tot volledige intrekking van de wet “Besluit van het Nationale Volkscongres 
betreffende de instelling en vervollediging van het rechtsstelsel en de 
uitvoeringsmechanismen ter handhaving van de nationale veiligheid van de Speciale 
Administratieve Regio Hongkong” , die de internationale status van Hongkong kan 
schaden doordat de autonomie van het land, de onafhankelijkheid van het rechtsstelsel 
en de eerbiediging van de mensenrechten uitgehold worden; benadrukt dat de wet zal 
leiden tot emigratie van getalenteerde personen, economische processen zal beïnvloeden 
en de afgelopen weken nieuwe protesten in Hongkong heeft ontketend;

3. benadrukt dat de invoering van de geplande nationaleveiligheidswetgeving wordt 
beschouwd als een schending van de verplichtingen van de Volksrepubliek China uit 
hoofde van het internationaal recht, te weten de Brits-Chinese Gezamenlijke Verklaring, 
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en ernstige schade toebrengt aan de vertrouwensrelatie tussen China en de EU en aan 
hun toekomstige samenwerking;

4. verzoekt de Commissie alle middelen aan te grijpen die zij tot haar beschikking heeft, 
waaronder de lopende onderhandelingen over een bilaterale investeringsovereenkomst, 
om druk uit te oefenen op de Chinese autoriteiten, zodat zij de hoge mate van 
autonomie van Hongkong handhaven, alsook de grondrechten en vrijheden van zijn 
burgers en van onafhankelijke maatschappelijke organisaties teneinde de 
mensenrechtensituatie op het vasteland en in Hongkong te verbeteren; herhaalt zijn 
oproep om een bindend hoofdstuk inzake duurzame ontwikkeling in de overeenkomst 
op te nemen, en verlangt dat een strenge strafclausule wordt opgenomen die in werking 
treedt bij schending van het verdrag;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten de kwestie van de wet inzake de nationale 
veiligheid voor Hongkong als topprioriteit op de agenda van de geplande EU-China-top 
met alle 27 lidstaten te plaatsten, en deze kwestie resoluut aan de orde te stellen bij 
diplomatieke raadplegingen ter voorbereiding van de top;

6. veroordeelt krachtig alle gevallen van mensenrechtenschendingen in Hongkong, in het 
bijzonder willekeurige arrestaties, uitleveringen, gedwongen bekentenissen, voorarrest 
zonder contact met de buitenwereld en schendingen van de vrijheid van publicatie en 
van meningsuiting; dringt aan op de onmiddellijke beëindiging van 
mensenrechtenschendingen en politieke intimidatie; geeft uitdrukking aan zijn grote 
bezorgdheid over de gemelde gevallen van geheime detentie, foltering en mishandeling, 
en van gedwongen bekentenissen;

7. roept op tot onmiddellijke, onvoorwaardelijke vrijlating van en intrekking van alle 
aanklachten tegen alle vreedzame betogers in Hongkong, met inbegrip van Martin Lee, 
Margaret Ng, Lee Cheuk-yan, Benny Tai, Jimmy Lai, Albert Ho en Leung Kwok-hung; 
roept op tot onafhankelijke, onpartijdige, doeltreffende en onverwijlde onderzoeken 
naar het gewelddadige optreden van de politie van Hongkong tegen betogers;

8. verzoekt om onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van de in China 
gedetineerde Zweedse publicist Gui Minhai;

9. verzoekt de EU-instellingen en de lidstaten om de mensenrechtenactivisten in 
Hongkong alle benodigde steun te geven, waarbij de geldende richtsnoeren van de EU 
volledig worden toegepast;

10. verzoekt de lidstaten die lid zijn van de VN-Veiligheidsraad zich sterk te maken voor 
het bijeenroepen van een “Arria-vergadering” om de situatie in Hongkong te bespreken 
met activisten, vertegenwoordigers van non-gouvernementele organisaties (ngo’s) en 
speciale rapporteurs van de VN; verlangt in dit verband dat de mogelijkheid wordt 
onderzocht om een speciale VN-gezant voor de situatie in Hongkong te laten benoemen 
door de secretaris-generaal van de VN of de Hoge Commissaris van de VN voor de 
mensenrechten;

11. verlangt dat de EU-instellingen en de lidstaten de voorbereidingen op de voor 
september geplande verkiezingen voor de Wetgevende Raad monitoren en hierover 
verslag uitbrengen, waarbij zij speciale aandacht besteden aan de vraag of kandidaten 
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op discriminerende wijze worden tegengewerkt wanneer zij zich verkiesbaar willen 
stellen, en of de nieuwe nationaleveiligheidswetgeving niet gebruikt wordt om het 
verkiezingsproces te saboteren en de in de basiswet verankerde grond- en politieke 
rechten van de burgers van de SAR Hongkong te ondermijnen;

12. herhaalt zijn oproep tot structurele hervormingen om de rechtstreekse verkiezing van de 
regeringsleider en de Wetgevende Raad mogelijk te maken, zoals vastgelegd in de 
basiswet, en dringt aan op een akkoord over een kiesstelsel dat volledig democratisch, 
eerlijk, open en transparant is, en dat de bevolking van de SAR Hongkong het recht 
geeft kandidaten te kiezen en zich kandidaat te stellen voor alle hoge functies;

13. verzoekt de EU, haar lidstaten en de internationale gemeenschap samen te werken om 
passende exportcontrolemechanismen in te voeren, teneinde China de toegang te 
ontzeggen tot technologieën die worden gebruikt om de mensenrechten te schenden;

14. verzoekt de lidstaten snel tot overeenstemming te komen over een mondiale 
sanctieregeling van de EU voor mensenrechtenschendingen, en verzoekt de Raad om 
vaststelling van gerichte sancties tegen en bevriezing van tegoeden van Chinese 
functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de uitwerking en uitvoering van politieke 
maatregelen waarmee de mensenrechten worden geschonden;

15. herinnert eraan hoe belangrijk het is dat de EU de kwestie van 
mensenrechtenschendingen in China tijdens elke politieke en mensenrechtendialoog 
met de Chinese autoriteiten ter sprake blijft brengen, in het bijzonder het geval van 
minderheden in Tibet en Xinjiang, in overeenstemming met de belofte van de EU om 
met één sterke, duidelijke stem te spreken in haar aanpak ten aanzien van China; brengt 
voorts in herinnering dat China er in de context van zijn permanente hervormingsproces 
en steeds prominentere rol op het wereldtoneel voor gekozen heeft aan het 
internationale mensenrechtenkader deel te nemen door zijn handtekening te zetten onder 
een breed scala van internationale mensenrechtenverdragen; dringt er derhalve bij de 
EU op aan om met China in dialoog te blijven gaan om te verzekeren dat het land deze 
verbintenis nakomt;

16. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regering en het parlement van de 
Volksrepubliek China en aan de Wetgevende Vergadering van Hongkong.


