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B9-0173 /2020

Usnesení Evropského parlamentu o zákonu Čínské lidové republiky o národní 
bezpečnosti pro Hongkong a o potřebě toho, aby EU hájila vysoký stupeň autonomie 
Hongkongu
(2020/2665(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

– s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne 16. prosince 
1966,

– s ohledem na společné prohlášení vlády Spojeného království a vlády Čínské lidové 
republiky k otázce Hongkongu ze dne 19. prosince 1984, známé jako společné čínsko-
britské prohlášení,

– s ohledem na základní zákon Zvláštní administrativní oblasti Hongkong (přijatý dne 
4. dubna 1990, který vstoupil v platnost dne 1. července 1997,

– s ohledem na společné sdělení Komise a místopředsedkyně Komise, vysoké 
představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 22. června 2016 
s názvem „Prvky nové strategie EU vůči Číně“ (JOIN(2016)0030) a na závěry Rady ze 
dne 18. července 2016 o strategii EU vůči Číně,

– s ohledem na společné zprávy Komise a místopředsedkyně Komise, vysoké 
představitelky ze dne 8. května 2019 s názvem „Zvláštní administrativní oblast 
Hongkong: Výroční zpráva za rok 2018 (JOIN(2019)0008), ze dne 24. dubna 2018 
s názvem „Zvláštní administrativní oblast Hongkong: Výroční zpráva za rok 2017 
(JOIN(2018)0007), ze dne 26. dubna 2017 s názvem „Zvláštní administrativní oblast 
Hongkong: Výroční zpráva za rok 2016 (JOIN(2017)0016) a ze dne 25. dubna 2016 
s názvem „Zvláštní administrativní oblast Hongkong: Výroční zpráva za rok 2015 
(JOIN(2016)0010),

– s ohledem na společné sdělení Komise a místopředsedkyně Komise, vysoké 
představitelky ze dne 12. března 2019 s názvem „EU-Čína – strategický výhled“ 
(JOIN(2019)0005),

– s ohledem na společné prohlášení z 21. summitu mezi EU a Čínou konaného dne 
9. dubna 2019,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Číně, zejména na usnesení ze dne 19. prosince 
20191, 12. září 20182 a 16. prosince 20153 o vztazích mezi EU a Čínou,

1 Přijaté texty, P9_TA(2019)0110.
2 Úř. věst. C 433, 23.12.2019, s. 103.
3 Úř. věst. C 399, 24.11.2017, s. 92.
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– s ohledem na svá předchozí usnesení o Hongkongu, zejména na usnesení ze dne 
18. července 2019 o situaci v Hongkongu4, ze dne 24. listopadu 2016 o případu Guie 
Minhaie, vydavatele uvězněného v Číně5, ze dne 4. února 2016 o nezvěstných 
vydavatelích knih v Hongkongu6 a na svá předchozí doporučení, zejména na doporučení 
ze dne 13. prosince 2017 o Hongkongu 20 let po jeho předání7,

– s ohledem na to, že dne 28. května 2020 schválilo Všečínské shromáždění lidových 
zástupců nový zákon národní bezpečnosti,

– s ohledem na prohlášení místopředsedy, vysokého představitele ze dne 29. května 2020 
o nejnovějším vývoji v Hongkongu,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že EU podporuje prosazování a dodržování lidských práv, 
demokracie a zásady právního státu jako základní hodnoty, jimiž se řídí naše 
dlouhodobé vztahy s Čínskou lidovou republikou, a to v souladu se závazkem EU tyto 
hodnoty prosazovat ve své vnější činnosti;

B. vzhledem k tomu, že společné čínsko-britské prohlášení z roku 1984 zaručuje, že si 
Hongkong zachová vysokou úroveň autonomie po dobu 50 let po předání 
svrchovanosti; vzhledem k tomu, že tato záruka je rovněž stanovena v Základním 
zákonu Zvláštní administrativní oblasti Hongkong z roku 1990;

C. vzhledem k tomu, že svrchovanost nad Hongkongem byla dne 1. července 1997 ze 
strany Spojeného království předána Čínské lidové republice;

D. vzhledem k tomu, že i po 1. červenci 1997 se na Hongkong nadále vztahují stávající 
dohody o občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních právech 
a o mezinárodních lidských právech; vzhledem k tomu, že také Čínská lidová republika 
podepsala a ratifikovala mezinárodní dohody zaručující tato práva, a potvrdila tak 
význam a všeobecnou platnost lidských práv; vzhledem k tomu, že Hongkong je 
smluvní stranou Mezinárodního paktu o občanských a politických právech;

E. vzhledem k tomu, že Základní zákon stanoví povinnost chránit lidská práva a svobody 
jednotlivců; vzhledem k tomu, že v článku 27 Základního zákona je zaručena svoboda 
slova, tisku a publikování a svoboda sdružování, shromažďování, pochodů 
a demonstrací; vzhledem k tomu, že v článku 45 a 68 Základního zákona je stanoveno, 
že předseda výkonné rady a všichni členové legislativní rady by v konečném důsledku 
měli být voleni ve všeobecných volbách;

F. vzhledem k tomu, že tradiční otevřená společnost v Hongkongu připravila cestu pro 
rozvoj skutečné a nezávislé občanské společnosti, která se aktivně a konstruktivně 

4 Přijaté texty, P9_TA(2019)0004.
5 Úř. věst. C 224, 27.6.2018, s. 78.
6 Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 46.
7 Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 156.
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účastní veřejného života ve Zvláštní administrativní oblasti Hongkong;

G. vzhledem k tomu, že zejména od doby protestů vedených hnutím Occupy je zásada 
„Jedna země, dva systémy“ oslabována v důsledku zásahů čínských orgánů, že byli 
uvězněni vedoucí političtí představitelé, že dochází k oslabení svobody projevu, že roste 
počet vynucených zmizení a že dochází ke skupování knihkupectví a mediálních 
vydavatelství majiteli, kteří mají s Pekingem přátelské vztahy;

H. vzhledem k tomu, že Státní rada Čínské lidové republiky vydala dne 10. června 2014 
bílou knihu o uplatňování politiky „Jedna země, dva systémy“ v Hongkongu, přičemž 
zdůraznila, že autonomie Zvláštní administrativní oblasti Hongkong v konečném 
důsledku podléhá povolení ústřední vlády Čínské lidové republiky; vzhledem k tomu, 
že čínská vláda z důvodů národní bezpečnosti a v rozporu se Základním zákonem 
vyzvala vládu Zvláštní administrativní oblasti Hongkong k přijetí nové politiky nulové 
tolerance vůči jakékoli zmínkám o „sebeurčení“ nebo „nezávislosti“;

I. vzhledem k tomu, že v únoru 2019 předložila správa Zvláštní administrativní oblasti 
Hongkong návrh novely zákona o uprchlých pachatelích a vzájemné právní pomoci 
v trestních věcech z roku 2019 za účelem změny předpisu o uprchlých pachatelích, proti 
čemuž se od března 2019 zvedla masivní vlna odporu ze strany občanů Hongkongu, 
včetně soudců, právníků, opozičních politiků, lidskoprávních aktivistů, podnikatelských 
skupin a novinářů;

J. vzhledem k tomu, že po 20 týdnech protestů nakonec vláda Zvláštní administrativní 
oblasti Hongkong dne 23. října 2019 oznámila formální stažení návrhu;

K. vzhledem k tomu, že všedemokratický tábor při volbách v Hongkongu, které se konaly 
dne 24. listopadu 2019, dosáhl ohromujícího vítězství;

L. vzhledem k tomu, že ústřední vláda Čínské lidové republiky reagovala na protesty 
občanů Hongkongu tím, že neustále zintenzivňovala své úsilí o podkopání, zneplatnění 
a převrácení ustanovení Základního zákona;

M. vzhledem k tomu, že potlačování občanských a lidských práv v pevninské Číně, 
a zejména útlak ujgurské menšiny v Čínské lidové republice, vedlo k rostoucímu 
znepokojení na mezinárodní úrovni i v Hongkongu, pokud jde o potřebu účinně hájit 
svobody Hongkongu před nezákonnými zásahy ze strany ústřední vlády;

N. vzhledem k tomu, že popření závazku vyplývajícího ze společného čínsko-britského 
prohlášení ze strany Čínské lidové republiky zpochybnilo spolehlivost a důvěryhodnost 
Čínské lidové republiky při provádění mezinárodního práva;

O. vzhledem k tomu, že rozhodnutí Všečínského shromáždění lidových zástupců 
o zavedení právních předpisů v oblasti národní bezpečnosti v Hongkongu ignoruje 
ustanovení Základního zákona;

P. vzhledem k tomu, že hongkongská policie těží z beztrestnosti veškerých svých 
brutálních zásahů proti demonstrantům v letech 2019 a 2020;

1. důrazně kritizuje přijetí zákona o národní bezpečnosti v Hongkongu ze strany 
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Všečínského shromáždění lidových zástupců jakožto porušení závazků Číny 
vyplývajících ze společného čínsko-britského prohlášení a hongkongského Základního 
zákona, kterým prakticky ruší vysokou míru autonomie, kterou Hongkongu přislíbila, 
a upouští od zásady „Jedna země, dva systémy“;

2. vyjadřuje svou trvalou podporu demokratickému hnutí v Hongkongu a vyzývá správu 
Zvláštní administrativní oblasti Hongkong, aby stáhla veškerá obvinění vznesená proti 
pokojným účastníkům protestů a aby upustila od veškerých represivních opatření proti 
hongkongským občanům uplatňujícím právo na svobodu projevu, mezi něž mimo jiné 
patří Martin Lee, Margaret Ng, Lee Cheuk-yan, Benny Tai, Jimmy Lai, Albert Ho 
a Leung Kwok-hung;

3. vyjadřuje znepokojení nad zrušením práv novinářů a bezprecedentním tlakem na 
svobodné zpravodajství sdělovacích prostředků v Hongkongu;

4. vyjadřuje rostoucí znepokojení nad zvýšeným rizikem pro desítky tisíc občanů EU 
v Hongkongu v souvislosti se vstupem zákona o národní bezpečnosti  v platnost;

5. trvá na tom, aby se ústřední vláda Čínské lidové republiky vrátila k dodržování 
společného čínsko-britského prohlášení a Základního zákona Hongkongu a k plnému 
provádění Základního zákona Hongkongu, včetně závazku konečně zavést všeobecné 
hlasovací právo;

6. vyzývá EU a její členské státy, aby zvážily podání žaloby k Mezinárodnímu soudnímu 
dvoru, v níž by uvedly, že rozhodnutí Číny zavést v Hongkongu zákon o národní 
bezpečnosti porušuje společné čínsko-britské prohlášení a Mezinárodní pakt 
o občanských a politických právech;

7. varuje, že porušování vysoké míry autonomie Hongkongu a jeho svobod oslabí ochotu 
mezinárodního společenství důvěřovat Číně jako partnerovi a rovněž zpochybní 
budoucí úlohu Hongkongu jakožto významného celosvětového finančního centra;

8. poukazuje na to, že politikou spočívající v proměně přístupu „Jedna země, dva 
systémy“ v přístup „Dvě území, jeden vládce“ si Čínská lidová republika značně 
znepřátelila  obyvatele Tchaj-wanu, a zdůrazňuje svou ochotu ke spolupráci 
s příslušnými partnery, aby přispěl k posílení demokracie na Tchaj-wanu;

9. naléhavě vyzývá Komisi, místopředsedu Komise / vysokého představitele a členské 
státy, aby aktivně prosazovaly jmenování zvláštního vyslance OSN pro situaci 
v Hongkongu ze strany generálního tajemníka OSN nebo ze strany vysokého komisaře 
OSN pro lidská práva, a připojily se tak k iniciativě předsedů výborů pro zahraniční 
věci Spojeného království, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu;

10. naléhavě vyzývá členské státy, které jsou členy Rady bezpečnosti OSN, aby svolaly 
„schůzku podle vzorce Arria“ za účelem projednání situace v Hongkongu s aktivisty, 
zástupci nevládních organizací a zvláštními zpravodaji OSN;

11. vyzývá EU, aby podporovala vytvoření mezinárodní kontaktní skupiny pro Hongkong, 
která by sledovala situaci na místě a koordinovala činnost s mezinárodními partnery, 
zejména se Spojeným královstvím;
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12. vyzývá Radu, a zejména budoucí předsednictví Rady, aby v roce 2020 dokončily práci 
na globálním mechanismu sankcí EU v oblasti lidských práv, který Parlament podpořil 
ve svém usnesení ze dne 14. března 20198;

13. vyzývá EU, její členské státy a mezinárodní společenství, aby spolupracovaly 
na zavedení vhodných mechanismů kontroly vývozu, které by zabránily Číně a zejména 
Hongkongu v přístupu k technologiím používaným k porušování základních práv;

14. vyzývá členské státy, aby pečlivě zvážily, jak zabránit ekonomické a zejména 
technologické závislosti na Čínské lidové republice, a to i ve svých rozhodnutích 
o rozvoji svých sítí 5G;

15. vyzývá členské státy, aby plně uplatňovaly příslušné pokyny EU v oblasti lidských práv 
a mobilizovaly všechny diplomatické pracovníky k rozhodné reakci na zatýkání 
a odsuzování aktivistů, mimo jiné zajištěním sledování soudních řízení, žádostmi 
o vězeňské návštěvy a oslovením příslušných orgánů za účelem naléhavé výzvy 
k propuštění osob zadržených a odsouzených za pokojné uplatňování jejich práva na 
svobodu projevu;

16. naléhavě vyzývá vysokého představitele / místopředsedu Komise a delegace členských 
států, aby pečlivě sledovaly přípravy před volbami do legislativní rady, které jsou 
v současnosti naplánovány na září, a pravidelně o nich podávaly zprávy, a aby zejména 
věnovaly pozornost tomu, zda je kandidátům nespravedlivě znemožňováno kandidovat, 
ať už na základě procedurálních překážek, nebo prostřednictvím bezdůvodných 
soudních řízení, a aby rovněž vzali v potaz, zda mají všichni přístup ke shromažďování 
pro účely kampaně a zda mohou voliči svobodně hlasovat;

17. vyzývá ústřední vládu Čínské lidové republiky, aby upustila od vydírání evropských 
podniků za účelem získání jejich podpory zákona o národní bezpečnosti;

18. vyzývá orgány Čínské lidové republiky, aby přestaly označovat mezinárodní podporu 
autonomie Hongkongu a jeho svobod za tzv. „zasahování do vnitřních záležitostí“, 
neboť tyto obavy se zabývají závaznými mezinárodními závazky Čínské lidové 
republiky;

19. znovu opakuje svou výzvu k okamžitému propuštění vydavatele Guie Minhaie, který je 
švédským státním příslušníkem;

20. vyzývá rovněž členské státy, aby vytvořily účinný záchranný mechanismus pro obránce 
svobod Hongkongu, kteří by se mohli stát terčem pronásledování a potřebují ochranu 
prostřednictvím politického azylu;

21. trvá na tom, že situaci v Hongkongu a postoj EU k ochraně vysoké míry autonomie 
Hongkongu je třeba řešit na summitu EU a Číny v červnu 2020 a nakonec i na setkání 
vedoucích představitelů EU a Číny, které bylo původně naplánováno na září v Lipsku;

22. připomíná, že je důležité, aby EU v souladu se svým závazkem prosazovat v rámci 

8 Přijaté texty, P8_TA(2019)0215.
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svého přístupu k Číně silný, jasný a jednotný hlas nadále v rámci každého politického 
dialogu a každého dialogu o lidských právech vedeném s čínskými orgány poukazovala 
na otázku porušování lidských práv v této zemi; dále připomíná, že Čínská lidová 
republika podepsala celou řadu mezinárodních smluv o lidských právech; vyzývá proto 
EU, aby vedla dialog s Čínou s cílem zajistit, aby tato země plnila dané závazky;

23. pověřuje Komisi, aby čínskou stranu informovala o tom, že Parlament zohlední situaci 
v oblasti lidských práv v Číně, včetně Hongkongu, bude-li požádán o schválení 
komplexní dohody o investicích nebo budoucích obchodních dohod s touto zemí;

24. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a místopředsedovi 
Komise / vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a pro 
informaci správě Zvláštní administrativní oblasti Hongkong a vládě Čínské lidové 
republiky.


