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Резолюция на Европейския парламент относно закона на КНР за националната 
сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата 
степен на автономност на Хонконг
(2020/2665(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,–
като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 

16 декември 1966 г.,

– като взе предвид съвместната декларация на правителството на Обединеното 
кралство и правителството на Китайската народна република по въпроса за 
Хонконг от 19 декември 1984 г., известна също като Китайско-британската 
съвместна декларация,

– като взе предвид Основния закон на Специалния административен район 
Хонконг, който беше приет на 4 април 1990 г. и който влезе в сила на 1 юли 
1997 г.,

– като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и заместник-председателя 
на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи 
и политиката на сигурност (ЗП/ВП) от 22 юни 2016 г. относно елементите за нова 
стратегия на ЕС за Китай (JOIN(2016)0030) и заключенията на Съвета от 18 юли 
2016 г. относно стратегията на ЕС за Китай,

– като взе предвид съвместните доклади на Комисията и ЗП/ВП от 8 май 2019 г. 
относно Специалния административен район Хонконг: Годишен доклад за 2018 г. 
(JOIN (2019)0008), от 24 април 2018 г. относно Специалния административен 
район Хонконг: Годишен доклад за 2017 г. (JOIN (2018)0007), от 26 април 2017 г. 
относно Специалния административен район Хонконг: Годишен доклад за 2016 г. 
(JOIN (2017)0016) и от 25 април 2016 г. относно Специалния административен 
район Хонконг: Годишен доклад за 2015 г. (JOIN (2016)0010),

– като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и ЗП/ВП от 12 март 2019 
г., озаглавено „ЕС – Китай: стратегически перспективи“ (JOIN(2019)0005),

– като взе предвид съвместното изявление от 21-вата среща на високо равнище 
между ЕС и Китай от 9 април 2019 г.,

– като взе предвид своите предишни резолюции относно Китай, и по-специално 
резолюциите от 19 декември 2019 г.1, 12 септември 2018 г.2 и от 16 декември 

1 Приети текстове, P9_TA(2019)0110.
2 OВ C 433, 23.12.2019 г., стр. 103.
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2015 г.3 относно отношенията между ЕС и Китай,

– като взе предвид своите предишни резолюции относно Хонконг, и по-специално 
тези от 18 юли 2019 г. относно положението в Хонконг4, 24 ноември 2016 г. 
относно случая с Гуй Минхай, лишен от свобода издател в Китай5, от 4 февруари 
2016 г. относно случая на изчезналите книгоиздатели в Хонконг6, както и 
предходните си препоръки, по-специално тази от 13 декември 2017 г. относно 
Хонконг – 20 години след предаването му на Китай7,

– като взе предвид приемането от Общокитайското събрание на народните 
представители на 28 май 2020 г. на новия закон за сигурността,

– като взе предвид изявлението на ЗП/ВП от 29 май 2020 г. относно последните 
събития в Хонконг,

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че ЕС се застъпва за насърчаването и зачитането на правата на 
човека, демокрацията и принципите на правовата държава като основни ценности, 
които ръководят нашите дълготрайни отношения с Китайската народна 
република, в съответствие с ангажимента на ЕС да поддържа тези ценности във 
външната си дейност;

Б. като има предвид, че Китайско-британската съвместна декларация от 1984 г. 
гарантира, че Хонконг ще запази висока степен на автономност в продължение на 
50 години след предаването на суверенитета; като има предвид, че това е 
предвидено и в Основния закон на Специалния административен район Хонконг 
от 1990 г.;

В. като има предвид, че суверенитетът над Хонконг беше прехвърлен от 
Обединеното кралство на Китайската народна република (КНР) на 1 юли 1997 г.;

Г. като има предвид, че дори след 1 юли 1997 г. съществуващите споразумения за 
граждански, политически, икономически, социални и културни права и 
международни права на човека продължават да са приложими за Хонконг; като 
има предвид, че КНР също така подписа и ратифицира международните 
споразумения, гарантиращи спазването на тези права и по този начин призна 
значението и универсалния характер на правата на човека; като има предвид, че 
Хонконг е страна по Международния пакт за граждански и политически права;

Д. като има предвид, че Основният закон съдържа разпоредби, които гарантират 
защитата на правата на човека и личните свободи; като има предвид, че член 27 от 
Основния закон гарантира свободата на словото, печата и публикациите, както и 

3  OВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 92.
4 Приети текстове, P9_TA(2019)0004.
5  ОВ C 224, 27.6.2018 г., стр. 78.
6 OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 46.
7 ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 156.
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свободата на сдружаване, събрания, шествия и демонстрации; като има предвид, 
че в членове 45 и 68 от Основния закон се посочва, че главният управител и 
всички членове на Законодателния съвет следва в крайна сметка да се избират 
чрез всеобщи избори;

Е. като има предвид, че традиционно отвореното общество на Хонконг проправи 
пътя за развитието на едно истинско и независимо гражданско общество, което 
участва активно и конструктивно в обществения живот на Специалния 
административен район Хонконг;

Ж. като има предвид, че по-специално след протеста на движението „Occupy“ 
принципът „една държава, две системи“ се подкопава от намесата на китайските 
органи, политическите лидери бяха лишени от свобода, свободата на словото 
беше отслабена, насилствените изчезвания се увеличиха, а книжарниците и 
магазините за медии бяха закупени от собственици, приятелски настроени към 
Пекин;

З. като има предвид, че Държавният съвет на КНР публикува бяла книга относно 
прилагането на политиката „една държава, две системи“ в Хонконг на 10 юни 
2014 г., като подчерта, че автономията на Специалния административен район 
Хонконг в крайна сметка подлежи на разрешение от централното правителство на 
КНР; като има предвид, че китайското правителство насърчи правителството на 
Хонконг да приеме нова политика на нулева толерантност към всяко споменаване 
на „самоопределение“ или „независимост“ по съображения, свързани с 
националната сигурност, и в нарушение на Основния закон;

И. като има предвид, че през февруари 2019 г. правителството на Специалния 
административен район Хонконг предложи Закон 2019 за изменение на 
законодателството относно правонарушителите бегълци и относно 
взаимопомощта по наказателноправни въпроси с цел изменение на Наредбата за 
правонарушителите бегълци срещу масовата опозиция от гражданите на Хонконг, 
включително съдии, адвокати, политици от опозицията, активисти в областта на 
правата на човека, бизнес групи и журналисти, изразени по множество начини от 
март 2019 г. насам;

Й. като има предвид, че след 20 седмици на протести в крайна сметка 
администрацията на Специалния административен район Хонконг обяви 
официалното оттегляне на законопроекта на 23 октомври 2019 г.;

К. като има предвид, че пандемократичният лагер постигна убедителна победа в 
общинските избори в Хонконг на 24 ноември 2019 г.;

Л. като има предвид, че централното правителство на КНР реагира на протестите на 
гражданите в Хонконг, като увеличи усилията си за подкопаване, анулиране и 
отмяна на разпоредбите на Основния закон;

М. като има предвид, че потискането на гражданските права и правата на човека в 
континентален Китай, и по-специално потискането на уйгурското малцинство в 
КНР, доведе до растяща загриженост в международен план, както и в Хонконг, 
относно необходимостта да бъдат ефективно защитени свободите на Хонконг 
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срещу незаконна намеса от страна на централното правителство;

Н. като има предвид, че отричането от страна на КНР на обвързващите му 
задължения съгласно Китайско-британската съвместна декларация постави под 
съмнение надеждността и достоверността на прилагането от страна на КНР на 
международното право;

О. като има предвид, че решението на  Общокитайското събрание на народните 
представители относно налагането на национално законодателство в областта на 
сигурността на Хонконг пренебрегва разпоредбите на Основния закон;

П. като има предвид, че хонконгската полиция се ползваше с безнаказаност за цялата 
си жестокост срещу демонстрантите през 2019 и 2020 г.;

1. остро критикува приемането на закона за националната сигурност за Хонконг от 
Общокитайското събрание на народните представители като нарушение на 
задълженията на Китай съгласно Китайско-британската съвместна декларация и 
Основния закон на Хонконг, с което на практика се премахва високата степен на 
автономност, обещана на Хонконг, и се изоставя принципът „една държава, две 
системи“;

2. изразява трайната си подкрепа за движението на демокрацията в Хонконг и 
призовава администрацията на Специалния административен район Хонконг да 
оттегли всички обвинения срещу мирните демонстранти и да се откаже от всички 
репресивни мерки срещу гражданите на Хонконг, упражняващи своята свобода на 
изразяване, включително, наред с другото, Мартин Лий, Маргарет Нг, Лий Чук-
ян, Бени Тай, Джими Лай, Албърт Хо и Люнг Куок-хънг;

3. изразява своята загриженост във връзка с отмяната на правата на журналистите и 
безпрецедентния натиск срещу свободното медийно отразяване в Хонконг;

4. изразява нарастващата си загриженост във връзка с повишения риск за десетки 
хиляди граждани на ЕС в Хонконг от влизането в сила на закона за националната 
сигурност;

5. настоятелно призовава централното правителство на КНР да се върне към 
зачитането на Китайско-британската съвместна декларация и на Основния закон 
на Хонконг и да прилага изцяло Основния закон на Хонконг, включително като 
най-после приложи всеобщото избирателно право;

6. призовава ЕС и неговите държави членки да обмислят завеждането на дело пред 
Международния съд, в което да заявят, че решението на Китай да наложи на 
Хонконг национално законодателство в областта на сигурността е в нарушение на 
Китайско-британската съвместна декларация и на Международния пакт за 
граждански и политически права;

7. предупреждава, че нарушаването на високата степен на автономност на Хонконг 
и неговите свободи ще подкопае готовността на международната общност за 
доверие към Китай като партньор и също така ще постави под съмнение бъдещата 
роля на Хонконг като значим глобален финансов център;
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8. отбелязва, че политиката на КНР за преобразуване на подхода „една държава, две 
системи“ в подхода „два субекта, един господар“ отчужди до голяма степен 
народа на Тайван, и подчертава готовността си да сътрудничи с подходящи 
партньори с цел да спомогне за укрепването на демокрацията в Тайван;

9. настоятелно призовава Комисията, ЗП/ВП и държавите членки активно да 
настояват за назначаването на специален пратеник на ООН за положението в 
Хонконг от Генералния секретар на ООН или Върховния комисар на ООН по 
правата на човека, като по този начин се присъединят към инициативата на 
председателите на комисиите по външни работи на Обединеното кралство, 
Канада, Австралия и Нова Зеландия;

10. настоятелно призовава държавите членки, които са членове на Съвета за 
сигурност на ООН, да свикат заседание „Arria“, за да обсъдят положението в 
Хонконг с участието на активисти, представители на НПО и специалните 
докладчици на ООН;

11. призовава ЕС да подкрепи формирането на международна контактна група за 
Хонконг, която да наблюдава положението на място и да координира действията с 
международните партньори, по-специално с Обединеното кралство;

12. призовава Съвета, и по-специално предстоящото председателство на Съвета, да 
приключи през 2020 г. работата по глобален механизъм на ЕС за санкции за 
нарушения на правата на човека, подкрепен от Парламента в неговата резолюция 
от 14 март 2019 г.8;

13. призовава ЕС, неговите държави членки и международната общност да работят за 
налагането на подходящи механизми за контрол върху износа, за да лишат Китай, 
и по-специално Хонконг, от достъп до технологии, използвани за нарушаване на 
основните права;

14. призовава държавите членки внимателно да обмислят как да избегнат 
икономическата, и по-специално технологичната зависимост от КНР, 
включително в своите решения за развитие на техните 5G мрежи;

15. призовава държавите членки да прилагат изцяло съответните насоки на ЕС в 
областта на правата на човека, като мобилизират целия дипломатически персонал 
да отговори решително на арестите и присъдите на активисти, включително чрез 
осигуряване на наблюдение на съдебни процеси, искания за посещения в 
затворите и обръщане към съответните органи, за да настояват за 
освобождаването на задържаните и осъдените за мирното упражняване на тяхната 
свобода на изразяване на мнение;

16. настоятелно призовава ЗП/ВП и делегациите на държавите членки да наблюдават 
внимателно и да докладват редовно относно подготовката за изборите на 
Законодателен съвет, които понастоящем са насрочени за септември, като 
обръщат специално внимание на това дали има кандидати, на които 

8 Приети текстове, P8_TA(2019)0215.
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несправедливо е отнето правото да се кандидатират или чрез процесуални пречки, 
или чрез неоснователни съдебни производства, като се взема под внимание също 
така дали всички имат достъп до организиране на събрания за целите на 
кампанията и дали гласоподавателите могат да гласуват свободно;

17. призовава централното правителство на КНР да се въздържа от изнудване на 
европейските предприятия да подкрепят националното законодателство в 
областта на сигурността;

18. призовава органите на КНР да се въздържат от етикетиране на международната 
подкрепа за автономията на Хонконг и свободите на Хонконг като т.нар. „намеса 
във вътрешните работи“, тъй като тези опасения засягат обвързващи 
международни задължения на КНР;

19. отново отправя своя призив за незабавното освобождаване на книгоиздателя Гуй 
Минхай, който е гражданин на Швеция;

20. призовава държавите членки също така да създадат ефективен „спасителен 
механизъм“ за защитниците на свободите на Хонконг, които биха могли да се 
окажат обект на преследване и се нуждаят от закрила чрез политическо убежище;

21. настоятелно заявява, че положението в Хонконг и позицията на ЕС за защита на 
високата степен на автономност на Хонконг трябва да бъдат разгледани на 
срещата на високо равнище между ЕС и Китай през юни 2020 г. и евентуално 
също така на срещата на лидерите на ЕС и Китай, първоначално предвидена за 
септември в Лайпциг;

22. припомня важността на това ЕС да продължи да повдига въпроса за нарушенията 
на правата на човека в Китай в рамките на всеки политически диалог и диалог по 
правата на човека с китайските власти в съответствие с ангажимента на ЕС да 
заеме силна, ясна и единна позиция в подхода си към страната; припомня освен 
това, че КНР е подписала широк набор от международни договори в областта на 
правата на човека; съответно призовава ЕС да продължи да води диалог с Китай, 
за да се гарантира, че Китай изпълнява своите ангажименти;

23. възлага на Комисията да информира китайската страна, че Парламентът ще вземе 
предвид положението с правата на човека в Китай, включително в Хонконг, 
когато от него бъде поискано одобрение за всеобхватно споразумение относно 
инвестициите или бъдещите търговски споразумения с КНР;

24. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и за 
сведение на администрацията на Специалния административен район Хонконг и 
на правителството на Китайската народна република.


