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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την νομοθεσία της ΛΔΚ περί 
εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και την ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον 
υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 
1948,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, της 16ης 
Δεκεμβρίου 1966,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και της 
κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με το ζήτημα του Χονγκ 
Κονγκ, της 19ης Δεκεμβρίου 1984, η οποία είναι επίσης γνωστή ως κοινή σινο-
βρετανική διακήρυξη,

– έχοντας υπόψη τον Βασικό Νόμο της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής (ΕΔΠ) του Χονγκ 
Κονγκ που εγκρίθηκε στις 4 Απριλίου 1990 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1997,

- έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 22ας Ιουνίου 
2016, με τίτλο «Στοιχεία για μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την Κίνα» 
(JOIN(2016)0030) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2016 
σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Κίνα,

– έχοντας υπόψη τις κοινές εκθέσεις της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 8ης Μαΐου 
2019 JOIN(2019) 8 final, της 26ης Απριλίου 2017 (JOIN(2017)0016), της 25ης 
Απριλίου 2016 σχετικά με την Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ Κονγκ – Ετήσια 
Έκθεση, 

– έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της 
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 
12ης Μαρτίου 2019, με τίτλο «ΕΕ-Κίνα – Μια στρατηγική προοπτική» (JOIN(2019) 5 
final,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση στην 21η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας της 9ης 
Απριλίου 2019,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κίνα, και ειδικότερα 
εκείνα της 18ης Δεκεμβρίου 20191, της 12ης Σεπτεμβρίου 20182 και της 16ης 
Δεκεμβρίου 20153 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Χονγκ Κονγκ, και 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0110.
2 ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 103.
3 ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 92.
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ειδικότερα εκείνα της 18ης Ιουλίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ4, 
της 24ης Νοεμβρίου 2016 για την υπόθεση του φυλακισμένου εκδότη βιβλίων Gui 
Minhai στην Κίνα5, της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την περίπτωση των 
αγνοούμενων εκδοτών βιβλίων στο Χονγκ Κονγκ6, και τις προηγούμενες συστάσεις 
του, και ειδικότερα εκείνη της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με το Χονγκ Κονγκ, 20 
χρόνια μετά την παράδοσή του7,

– έχοντας υπόψη την έγκριση, στις 28 Μαΐου 2020, του νέου νόμου για την ασφάλεια από 
το Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο της Κίνας,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του ΥΕ/ΑΠ, της 29ης Μαΐου 2020, σχετικά με τις τελευταίες 
εξελίξεις στο Χονγκ Κονγκ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ τάσσεται υπέρ της προώθησης και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου ως βασικών αξιών 
που διέπουν τις μακροχρόνιες σχέσεις μας με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, 
σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ να διαφυλάσσει αυτές τις αξίες στην εξωτερική της 
δράση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή σινο-βρετανική διακήρυξη του 1984 εγγυάται και ο 
Βασικός Νόμος της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής (ΕΔΠ) του Χονγκ Κονγκ ορίζει ότι 
το Χονγκ Κονγκ θα διατηρήσει έναν υψηλό βαθμό αυτονομίας για 50 έτη μετά τη 
μεταβίβαση της κυριαρχίας του·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυριαρχία επί του Χονγκ Κονγκ μεταβιβάστηκε από το 
Ηνωμένο Βασίλειο στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ) την 1η Ιουλίου 1997·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και μετά την 1η Ιουλίου 1997 συνέχισαν να ισχύουν για 
το Χονγκ Κονγκ οι υφιστάμενες συμφωνίες για τα αστικά, πολιτικά, οικονομικά, 
κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα και οι διεθνείς συμφωνίες για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΛΔΚ έχει επίσης υπογράψει και κυρώσει 
διεθνείς συμφωνίες που διασφαλίζουν αυτά τα δικαιώματα και ότι, κατά συνέπεια, έχει 
αναγνωρίσει τη σημασία και τον οικουμενικό χαρακτήρα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Χονγκ Κονγκ είναι συμβαλλόμενο μέρος του 
Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR)·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βασικός Νόμος περιλαμβάνει διατάξεις που εγγυώνται την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το άρθρο 27 του Βασικού Νόμου εγγυάται την ελευθερία του λόγου, του 
Τύπου και των εκδόσεων, του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι και της 
πραγματοποίησης πορειών και διαδηλώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 45 και 

4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0004.
5 ΕΕ C 224 της 27.6.2018, σ. 78.
6 ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 46.
7 ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 156.
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68 του Βασικού Νόμου ορίζουν ότι ο επικεφαλής της κυβέρνησης και όλα τα μέλη του 
Νομοθετικού Συμβουλίου θα πρέπει τελικά να εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραδοσιακή ανοικτή κοινωνία του Χονγκ Κονγκ έχει 
ανοίξει τον δρόμο για την ανάπτυξη μιας αυθεντικής και ανεξάρτητης κοινωνίας των 
πολιτών η οποία συμμετέχει ενεργά και εποικοδομητικά στη δημόσια ζωή της ΕΔΠ·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι —ιδίως μετά τη διαμαρτυρία του κινήματος «Occupy 
Central»— η αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα» διαβρώνεται από την παρέμβαση των 
κινεζικών αρχών, πολιτικοί ηγέτες έχουν φυλακιστεί, η ελευθερία του λόγου έχει 
διαβρωθεί, οι βίαιες εξαφανίσεις έχουν αυξηθεί και βιβλιοπωλεία και μέσα ενημέρωσης 
έχουν αγοραστεί από ιδιοκτήτες φίλα προσκείμενους στο Πεκίνο·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Ιουνίου 2014, το Κρατικό Συμβούλιο της ΛΔΚ 
εξέδωσε λευκή βίβλο σχετικά με την πρακτική της πολιτικής «μία χώρα, δύο 
συστήματα» στο Χονγκ Κονγκ, στην οποία τόνιζε ότι η αυτονομία της ΕΔΠ του Χονγκ 
Κονγκ υπόκειται εν τέλει στην εξουσιοδότηση της κεντρικής κυβέρνησης της ΛΔΚ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει ενθαρρύνει την κυβέρνηση της ΕΔΠ 
του Χονγκ Κονγκ να υιοθετήσει μια νέα πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι 
οποιασδήποτε μνείας περί «αυτοδιάθεσης» ή «ανεξαρτησίας», για λόγους εθνικής 
ασφάλειας και κατά παράβαση του Βασικού Νόμου·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Φεβρουάριο του 2019, η διοίκηση της ΕΔΠ του Χονγκ 
Κονγκ πρότεινε το σχέδιο (τροποποίησης) νόμου του 2019 για τους φυγόδικους 
παραβάτες και την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων για την 
τροποποίηση του διατάγματος για τους φυγόδικους παραβάτες και αντιμετώπισε 
μαζικές αντιδράσεις από πολίτες του Χονγκ Κονγκ, μεταξύ άλλων από δικαστές, 
δικηγόρους, πολιτικούς της αντιπολίτευσης, ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
επιχειρηματικούς ομίλους και δημοσιογράφους, που εκφράστηκαν με πολλαπλούς 
τρόπους από τον Μάρτιο του 2019·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από 20 εβδομάδες διαμαρτυρίας, η διοίκηση της ΕΔΠ 
του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε τελικά την επίσημη ανάκληση του σχεδίου νόμου στις 
23 Οκτωβρίου 2019·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το φιλοδημοκρατικό στρατόπεδο πέτυχε σαρωτική νίκη στις 
περιφερειακές εκλογές της 24ης Νοεμβρίου 2019 στο Χονγκ Κονγκ·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κεντρική κυβέρνηση της ΛΔΚ έχει αντιδράσει στις 
διαμαρτυρίες πολιτών του Χονγκ Κονγκ εντείνοντας συνεχώς τις προσπάθειες για 
υπονόμευση, ακύρωση και ανάκληση διατάξεων του Βασικού Νόμου·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστολή των πολιτικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στην ηπειρωτική Κίνα, και ιδίως η καταπίεση της μειονότητας των Ουιγούρων στη 
ΛΔΚ, έχει ενισχύσει την ανησυχία σε διεθνές επίπεδο, όπως επίσης και στο Χονγκ 
Κονγκ, σχετικά με την ανάγκη ουσιαστικής υπεράσπισης των ελευθεριών του Χονγκ 
Κονγκ κατά των παράνομων παρεμβάσεων από την κεντρική κυβέρνηση·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρνηση εκ μέρους της ΛΔΚ να τηρήσει τις δεσμευτικές 
υποχρεώσεις της βάσει της κοινής σινο-βρετανικής διακήρυξης έχει θέσει υπό 
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αμφισβήτηση τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της ΛΔΚ όσον αφορά την εφαρμογή 
του διεθνούς δικαίου·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου σχετικά με την 
επιβολή νομοθεσίας περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ αγνοεί τις διατάξεις 
του Βασικού Νόμου·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ έχει μείνει ατιμώρητη για όλες 
τις βιαιοπραγίες της κατά των διαδηλωτών το 2019 και το 2020·

1. επικρίνει έντονα την έγκριση της νομοθεσίας περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ 
Κονγκ από το Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο, ως παράβαση των υποχρεώσεων της Κίνας 
δυνάμει της κοινής σινο-βρετανικής διακήρυξης και του Βασικού Νόμου του Χονγκ 
Κονγκ, που καταργεί ουσιαστικά τον υψηλό βαθμό αυτονομίας για τον οποίον είχε 
δοθεί υπόσχεση στο Χονγκ Κονγκ και εγκαταλείπει την αρχή «μία χώρα, δύο 
συστήματα»·

2. εκφράζει τη διαρκή υποστήριξή του στο δημοκρατικό κίνημα του Χονγκ Κονγκ και 
ζητεί από τη διοίκηση της ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ να αποσύρει όλες τις κατηγορίες 
κατά των ειρηνικών διαδηλωτών και να εγκαταλείψει όλα τα κατασταλτικά μέτρα κατά 
των πολιτών του Χονγκ Κονγκ που ασκούν το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης, 
μεταξύ άλλων των Martin Lee, Margaret Ng, Lee Cheuk-yan, Benny Tai, Jimmy Lai, 
Albert Ho και Leung Kwok-hung·

3. εκφράζει την ανησυχία του για την κατάργηση των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων 
και για την άνευ προηγουμένου πίεση κατά των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης που 
καταγράφουν τα γεγονότα στο Χονγκ Κονγκ·

4. εκφράζει την εντεινόμενη ανησυχία του για τον αυξημένο κίνδυνο να τεθεί σε ισχύ η 
νομοθεσία περί εθνικής ασφαλείας για δεκάδες χιλιάδες πολίτες της ΕΕ στο Χονγκ 
Κονγκ·

5. επιμένει ότι η κεντρική κυβέρνηση της ΛΔΚ οφείλει να σέβεται την κοινή σινο-
βρετανική διακήρυξη και τον Βασικό Νόμο του Χονγκ Κονγκ και να εφαρμόζει πλήρως 
τον εν λόγω Βασικό Νόμο, μεταξύ άλλων με την οριστική εφαρμογή της καθολικής 
ψηφοφορίας·

6. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξετάσουν το ενδεχόμενο προσφυγής στο 
Διεθνές Δικαστήριο, βάσει του ισχυρισμού ότι η απόφαση της Κίνας να επιβάλει 
νομοθεσία περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ παραβιάζει την κοινή σινο-
βρετανική δήλωση και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα 
(ICCPR)·

7. προειδοποιεί ότι η παραβίαση του υψηλού βαθμού αυτονομίας και των ελευθεριών του 
Χονγκ Κονγκ θα υπονομεύσουν την προθυμία της διεθνούς κοινότητας να εμπιστευτεί 
την Κίνα ως εταίρο και θα θέσουν επίσης υπό αμφισβήτηση τον μελλοντικό ρόλο του 
Χονγκ Κονγκ ως χρηματοοικονομικού κέντρου παγκόσμιας σημασίας·
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8. παρατηρεί ότι η πολιτική της ΛΔΚ για τη μετατροπή της πρότερης προσέγγισης «μία 
χώρα, δύο συστήματα» σε μια προσέγγιση «δύο οντότητες, ένας κύριος» έχει 
απομακρύνει σε μεγάλο βαθμό τον λαό της Ταϊβάν και τονίζει την προθυμία του να 
συνεργαστεί με τους κατάλληλους εταίρους προκειμένου να συμβάλει στην ενίσχυση 
της δημοκρατίας στην Ταϊβάν·

9. παροτρύνει την Επιτροπή, τον ΥΕ/ΑΠ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά τον 
διορισμό ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ για την κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ από τον 
Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ή την Ύπατη Αρμόστρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, και συμμετέχει έτσι στην πρωτοβουλία των προέδρων των επιτροπών 
εξωτερικών υποθέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Αυστραλίας και της 
Νέας Ζηλανδίας·

10. παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ που είναι μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
να συγκαλέσουν μια συνεδρίαση τύπου «Arria», προκειμένου να συζητηθεί η 
κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ με ακτιβιστές, εκπροσώπους ΜΚΟ και ειδικούς 
εισηγητές του ΟΗΕ·

11. καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει τη συγκρότηση Διεθνούς Ομάδας Επαφής για το Χονγκ 
Κονγκ με σκοπό την παρακολούθηση της κατάστασης επί τόπου και τον συντονισμό 
της δράσης με διεθνείς εταίρους, ιδίως με το Ηνωμένο Βασίλειο·

12. καλεί το Συμβούλιο, και ιδίως την επερχόμενη Προεδρία του Συμβουλίου, να 
ολοκληρώσει εντός του 2020 τις εργασίες για το ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για 
τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως έχει υποστηριχθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 20198·

13. καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τη διεθνή κοινότητα να εργαστούν για την 
επιβολή κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου των εξαγωγών με στόχο την άρνηση 
πρόσβασης στην Κίνα, και ιδίως στο Χονγκ Κονγκ, σε τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούνται για την παραβίαση βασικών δικαιωμάτων·

14. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εξετάσουν προσεκτικά με ποιον τρόπο θα αποφύγουν 
την οικονομική και ειδικότερα την τεχνολογική εξάρτηση από τη ΛΔΚ, μεταξύ άλλων 
στις αποφάσεις τους σχετικά με την ανάπτυξη των οικείων δικτύων 5G·

15. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν πλήρως τις σχετικές κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κινητοποιώντας το σύνολο του 
διπλωματικού προσωπικού για αποφασιστική αντίδραση στις συλλήψεις και τις 
καταδίκες ακτιβιστών, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας τη παρακολούθηση δικών, 
ζητώντας επισκέψεις σε φυλακές και επικοινωνώντας με αρμόδιες αρχές για να ζητηθεί 
επιτακτικά η απελευθέρωση όσων κρατούνται και όσων έχουν καταδικαστεί για την 
ειρηνική άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης·

16. καλεί τον ΥΕ/ΑΠ και τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών να παρακολουθούν στενά 
και να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις σχετικά με την προεκλογική περίοδο για τις 
εκλογές του Νομοθετικού Συμβουλίου (LegCo) που έχουν επί του παρόντος 
προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη εάν υπάρχουν 

8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0215.
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υποψήφιοι που αποκλείονται αδικαιολόγητα από τη διαδικασία μέσω είτε 
διαδικαστικών εμποδίων είτε αβάσιμων νομικών διαδικασιών, και συνεκτιμώντας 
επίσης κατά πόσον έχουν όλοι τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα του 
συνέρχεσθαι για τους σκοπούς της προεκλογικής εκστρατείας και κατά πόσον οι 
ψηφοφόροι είναι σε θέση να ψηφίσουν ελεύθερα·

17. καλεί την κεντρική κυβέρνηση της ΛΔΚ να μην εκβιάζει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
για να υποστηρίξουν τη νομοθεσία περί εθνικής ασφαλείας·

18. καλεί τις αρχές της ΛΔΚ να μην χαρακτηρίζουν «παρέμβαση στις εσωτερικές 
υποθέσεις» τη διεθνή στήριξη για την αυτονομία και τις ελευθερίες του Χονγκ Κονγκ, 
καθώς οι ανησυχίες αυτές αφορούν τις δεσμευτικές διεθνείς υποχρεώσεις της ΛΔΚ·

19. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση απελευθέρωση του Gui Minhai, Σουηδού 
υπηκόου·

20. καλεί επίσης τα κράτη μέλη της ΕΕ να δημιουργήσουν έναν αποτελεσματικό μηχανισμό 
«σωσίβιας λέμβου» για τους υπερασπιστές των ελευθεριών του Χονγκ Κονγκ που 
ενδέχεται να διωχθούν και να χρειαστούν προστασία μέσω πολιτικού ασύλου·

21. επιμένει ότι η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ και η θέση της ΕΕ όσον αφορά την 
υπεράσπιση του υψηλού βαθμού αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ πρέπει να εξεταστούν 
κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας του Ιουνίου 2020 και, τελικά, επίσης κατά τη 
σύνοδο των ηγετών ΕΕ-Κίνας που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο στη 
Λειψία·

22. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η ΕΕ να θίγει το ζήτημα των παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα σε κάθε πολιτικό διάλογο και διάλογο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα με τις κινεζικές αρχές, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ να 
προωθεί μια ισχυρή, σαφή και ενιαία φωνή στην προσέγγισή της για τη χώρα· 
υπενθυμίζει επίσης ότι η ΛΔΚ έχει προσυπογράψει διάφορες διεθνείς συνθήκες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ να συνεχίσει τον διάλογο με την 
Κίνα προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις αυτές·

23. αναθέτει στην Επιτροπή να ενημερώσει την κινεζική πλευρά ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα λάβει υπόψη την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, 
μεταξύ άλλων στο Χονγκ Κονγκ, όταν της ζητηθεί να εγκρίνει συνολική συμφωνία για 
τις επενδύσεις ή τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες με τη ΛΔΚ·

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, καθώς και, προς ενημέρωση, 
στην κυβέρνηση της Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας του Χονγκ Κονγκ και την 
κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.


