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B9-0173/2020

Az Európai Parlament állásfoglalása a Kínai Népköztársaság hongkongi 
nemzetbiztonsági törvényéről és annak szükségességéről, hogy az EU megvédje 
Hongkong magas szintű autonómiáját
(2020/2665(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára;

– tekintettel az 1966. december 16-án kelt Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányára,

– tekintettel az Egyesült Királyság kormányának és a Kínai Népköztársaság kormányának 
a hongkongi kérdésről szóló 1984. december 19-i együttes nyilatkozatára, amely 
„kínai–brit együttes nyilatkozat” néven is ismert,

– tekintettel a Hongkong Különleges Közigazgatási Terület (HKG) 1990. április 4-én 
elfogadott és 1997. július 1-jén hatályba lépett alaptörvényére,

– tekintettel a Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének és a Bizottságnak „A Kínára vonatkozó új uniós stratégia elemei” 
című, 2016. június 22-i közös közleményére (JOIN(2016)0030), valamint a Tanács „A 
Kínára vonatkozó uniós stratégia” című, 2016. július 18-i következtetéseire,

– tekintettel a Bizottság és az alelnök / főképviselő Hongkong Különleges Közigazgatási 
Területről szóló közös jelentéseire: 2019. május 8-i Hongkong Különleges 
Közigazgatási Területről szóló 2018. évi éves jelentés (JOIN(2019)0008), 2018. április 
24-i Hongkong Különleges Közigazgatási Területről szóló 2017. évi éves jelentés 
(JOIN(2018)0007), 2017. április 26-i Hongkong Különleges Közigazgatási Területről 
szóló 2016. évi éves jelentés (JOIN(2017)0016) és 2016. április 25-i Hongkong 
Különleges Közigazgatási Területről szóló 2015. évi éves jelentés (JOIN(2016)0010),    

– tekintettel a Bizottság és az alelnök / főképviselő „Az EU és Kína – stratégiai kilátások” 
című, 2019. március 12-i közös közleményére (JOIN(2019)0005),

– tekintettel a 2019. április 9-én megrendezett, 21. EU–Kína-csúcstalálkozón kiadott 
együttes nyilatkozatra,

– tekintettel a Kínáról szóló korábbi állásfoglalásaira, és különösen az EU és Kína 
kapcsolatairól szóló 2019. december 19-i1, 2018. szeptember 12-i2 és 2015. december 
16-i3 állásfoglalására,

– tekintettel a Hongkongról szóló korábbi állásfoglalásaira, és különösen a hongkongi 

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0110.
2  HL C 433., 2019.12.23., 103. o.
3 HL C 399., 2017.11.24., 92. o.
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helyzetről szóló 2019. július 18-i4, a Gui Minhai, Kínában bebörtönzött kiadó ügyéről 
szóló 2016. november 24-i5 és a Hongkongban eltűnt könyvkiadói munkatársak ügyéről 
szóló 2016. február 4-i6 állásfoglalására, valamint korábbi, és különösen 20 évvel az 
átadást követően Hongkongról szóló 2017. december 13-i7 ajánlásaira,

– tekintettel az új nemzetbiztonsági törvény Kínai Nemzeti Népi Kongresszus általi 2020 
május 28-i elfogadására,

– tekintettel a Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének a legutóbbi hongkongi fejleményekről szóló, 2020. május 29-i 
nyilatkozatára,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az EU kiáll az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság mint a Kínai 
Népköztársasággal hosszú ideje fennálló kapcsolatainkat vezérlő alapvető értékek 
előmozdítása és tiszteletben tartása mellett, összhangban az ezen értékek külső 
kapcsolatokban való támogatására vonatkozó uniós elkötelezettséggel;

B. mivel az 1984. évi kínai-brit közös nyilatkozat garantálja, hogy Hongkong a 
szuverenitás átadását követő 50 évben magas szintű autonómiát élvez; mivel ez 
Hongkong Különleges Közigazgatási terület (HKG) 1990. évi alaptörvényében is 
szerepel;

C. mivel a Hongkong feletti fennhatóságot az Egyesült Királyság 1997. július 1-jével 
átruházta a Kínai Népköztársaságra (KNK);

D. mivel a polgári jogokról, politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogokról és 
nemzetközi emberi jogokról szóló meglévő megállapodások 1997. július 1-jét követően 
is érvényben maradtak; mivel a Kínai Népköztársaság szintén aláírt és ratifikált a fenti 
jogokat szavatoló nemzetközi megállapodásokat, és ezzel elismerte az emberi jogok 
fontosságát és egyetemlegességét; mivel Hongkong a Polgári és Politikai Jogok 
Nemzetközi Egyezségokmányának (ICCPR) részes fele;

E. mivel az alaptörvényben előírt rendelkezések védelmet biztosítanak az emberi jogok és 
az egyéni szabadságok számára; mivel az alaptörvény 27. cikke garantálja a szólás-, 
sajtó- és közzétételi szabadságot, az egyesülési, a gyülekezési, a felvonulási és a 
tüntetési szabadságot; mivel az alaptörvény 45. és 68. cikke kimondja, hogy a 
Jogalkotási Tanács legfőbb vezetőjét és minden tagját általános választáson kell 
megválasztani;

F. mivel Hongkong hagyományosan nyitott társadalma egyengette az utat egy vérbeli, 
független civil társadalom kibontakozása előtt, amely tevékenyen és építő módon részt 

4 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0004.
5 HL C 224., 2018.6.27., 78. o.
6 HL C 35., 2018.1.31., 46. o.
7 HL C 369., 2018.10.11., 156. o.
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vesz a HKG közéletében;

G. mivel különösen az Occupy tiltakozása óta az „egy ország, két rendszer” elve a kínai 
hatóságok beavatkozása folytán gyengülőben van, politikai vezetőket börtönöznek be, a 
szabad véleménynyilvánításnak korlátokat szabtak, megnőtt az erőszakos eltűnések 
száma, valamint Pekinggel rokonszenvező tulajdonosok könyvesboltokat és 
médiaorgánumokat vásároltak fel;

H. mivel a KNK Államtanácsa 2014. június 10-én fehér könyvet adott ki az „egy ország, 
két rendszer” politikájának Hongkongban történő alkalmazásáról, amelyben kiemelte, 
hogy Hongkong Különleges Közigazgatási Terület önállósága végső soron a Kínai 
Népköztársaság központi kormányának jóváhagyásától függ; mivel a kínai kormány a 
HKG kormányát arra ösztönözte, hogy – nemzetbiztonsági okokra hivatkozva és az 
alaptörvény megsértésével – zéró toleranciára vonatkozó új politikát fogadjon el az 
„önrendelkezés” vagy „függetlenség” bármiféle megemlítése tekintetében;

I. mivel 2019 februárjában a HKG kormánya törvényjavaslatot terjesztett elő a szökésben 
levő bűnözőkre és a büntetőügyekben történő kölcsönös bűnügyi jogsegélyre 
vonatkozóan (módosítás) a szökésben levő bűnözőkre vonatkozó rendelet módosítása 
céljából, a hongkongi polgárok – köztük bírák, ügyvédek, ellenzéki politikusok, 
emberjogi aktivisták, üzleti csoportosulások és újságírók – tömeges és 2019 márciusa 
óta számos formában kifejezett tiltakozása ellenére;

J. mivel 20 hétig tartó tiltakozás után a HKG kormánya végül bejelentette, hogy a 
törvényjavaslatot 2019. október 23-án hivatalosan visszavonja;

K. mivel a pándemokrata tábor a 2019. november 24-i hongkongi körzeti választásokon 
elsöprő győzelmet aratott;

L. mivel a KNK központi kormánya a hongkongi polgárok tiltakozására válaszul egyre 
határozottabb erőfeszítéseket tesz az alaptörvény aláásására, érvénytelenítésére és 
megkerülésére;

M. mivel a polgári és emberi jogok elnyomása a szárazföldi Kína területén, és különösen a 
Kínában élő ujgur kisebbség elleni fellépés növekvő nemzetközi aggodalmakat vált ki – 
ahogy Hongkongban is – abban a tekintetben, hogy szükség van Hongkong 
szabadságainak tényleges megvédésére a központi kormány törvénytelen beavatkozásai 
ellenében;

N. mivel az, hogy KNK nem tartja be a kínai-brit közös nyilatkozat alapján rá háruló 
kötelezettségeket, kétségeket ébreszt a KNK-ba vetett bizalom és a KNK őszintesége 
tekintetében a nemzetközi jog alkalmazása terén;

O. mivel a Nemzeti Népi Kongresszus határozata a nemzetbiztonsági törvény Hongkong 
tekintetében történő érvényesítéséről figyelmen kívül hagyja az alaptörvény 
rendelkezéseit;

P. mivel a hongkongi rendőrség teljes büntetlenséget élvez a tüntetők ellen 2019-ben és 
2020-ban tanúsított brutális fellépése kapcsán;
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1. határozottan bírálja a Hongkongra vonatkozó nemzetbiztonsági törvény elfogadását a 
Nemzeti Népi Kongresszus által, mert az megsérti a kínai-brit közös nyilatkozatban 
Kína által vállalt kötelezettségeket, valamint Hongkong alaptörvényét, ténylegesen 
elvonva a Hongkongnak megígért magas szintű autonómiát, és lemondva az „egy 
ország, két rendszer” elvről;

2. biztosítja nem szűnő támogatásáról a hongkongi demokráciapárti mozgalmat, és felhívja 
a HKG kormányát, hogy ejtse a békés tüntetők ellen emelt valamennyi vádat, továbbá 
hagyjon fel valamennyi elnyomó intézkedés alkalmazásával a véleménynyilvánítás 
szabadságához való jogukat gyakorló hongkongi polgárok, többek között Martin Lee, 
Margaret Ng, Lee Cheuk-yan, Benny Tai, Jimmy Lai, Albert Ho és Leung Kwok-hung 
ellen;

3. hangot ad aggodalmának az újságírók jogainak csorbítása és a szabad médiára gyakorolt 
példátlan nyomás miatt Hongkongban;

4. hangot ad növekvő aggodalmának, hogy a nemzetbiztonsági törvény hatálybalépése 
több tízezer Hongkongban élő uniós polgár számára emelkedő kockázatot jelent;

5. sürgeti, hogy a KNK központi kormánya ismét tartsa tiszteletben a kínai-brit közös 
nyilatkozatot és Hongkong alaptörvényét, valamint alkalmazza teljes körűen Hongkong 
alaptörvényét, beleértve végül az általános választójog alkalmazását;

6. felhívja az EU-t és tagállamait, hogy fontolják meg a Nemzetközi Bírósághoz való 
fordulást azon az alapon, hogy Kína döntése, mely szerint nemzetbiztonsági törvényét 
Hongkongra kényszeríti, megsérti a kínai-brit közös nyilatkozatot és az ICCPR-t;

7. figyelmeztet rá, hogy Hongkong magas szintű autonómiájának és szabadságainak 
megsértése aláaknázza a nemzetközi közösség hajlandóságát a Kína mint partner iránti 
bizalom tekintetében, továbbá kételyeket ébreszt Hongkong mint globális pénzügyi 
központ jövőbeli szerepével kapcsolatban;

8. megállapítja, hogy a KNK arra irányuló politikája, hogy az egykori „egy ország, két 
rendszer” megközelítést „két tanya, egy gazda” megközelítéssé változtassa, 
nagymértékben elidegenítette Tajvan népét, továbbá hangsúlyozza hajlandóságát a 
megfelelő partnerekkel történő együttműködésre a tajvani demokrácia erősítéséhez való 
hozzájárulás érdekében;

9. sürgeti a Bizottságot, az alelnököt / főképviselőt és a tagállamokat, hogy aktívan 
törekedjenek elérni egy hongkongi helyzettel foglalkozó különleges ENSZ-előadó 
ENSZ-főtitkár vagy az ENSZ emberi jogi főbiztosa általi kinevezését, ekképpen 
csatlakozva az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland külügyi 
bizottságainak elnökei által indított kezdeményezéshez;

10. sürgeti az ENSZ Biztonsági Tanácsában helyet foglaló tagállamokat, hogy hívjanak 
össze egy „Arria-ülést”, amelyen hongkongi aktivistákkal, civil társadalmi szervezetek 
képviselőivel és az ENSZ különleges előadóival megvitatnák a hongkongi helyzetet;

11. felhív rá, hogy az EU nyújtson támogatást egy Hongkonggal foglalkozó nemzetközi 
kontaktcsoport létrehozásához a helyzet helyszíni megfigyelése és a fellépések 



PE647.657v01-00 6/7 RE\1207225HU.docx

HU

nemzetközi partnerekkel – különösen az Egyesült Királysággal – való összehangolása 
érdekében;

12. felhívja a Tanácsot és különösen a Tanács következő elnökségét, hogy 2020-ban 
fejezzék be az uniós globális emberi jogi szankciós mechanizmus kialakítását, a 
Parlament 2019. március 14-i állásfoglalásában8 meghatározott támogatásnak 
megfelelően;

13. felszólítja az EU-t, a tagállamokat és a nemzetközi közösséget, hogy törekedjenek olyan 
megfelelő exportellenőrzési mechanizmusok bevezetésére, amelyek megtagadják 
Kínától és különösen Hongkongtól az alapvető jogok megsértésére használt 
technológiákhoz való hozzáférést;

14. felhívja a tagállamokat, hogy körültekintően vizsgálják meg, miképpen elejét venni a 
KNK-tól való – különösen technológiai – függésnek, beleértve az 5G hálózataik 
kiépítésére vonatkozó döntéseket;

15. felhívja a tagállamokat, hogy maradéktalanul alkalmazzák a vonatkozó uniós emberi 
jogi iránymutatásokat, mozgósítva teljes diplomáciai személyzetüket az aktivisták 
letartóztatására és vád alá helyezésükre adott határozott válaszadás érdekében, beleértve 
a tárgyalások megfigyelését, börtönlátogatások kérését és az illetékes hatóságok 
megkeresését, sürgetve mellettük azon fogva tartottak szabadon bocsátását, akiket a 
véleménynyilvánítás szabadságához való joguk békés gyakorlása miatt helyeztek vád 
alá;

16. sürgeti az alelnököt / főképviselőt és a tagállamok képviseleteit, hogy kövessék szoros 
figyelemmel és adjanak rendszeres jelentéseket a Jogalkotó Tanács jelenleg 
szeptemberre előirányzott megválasztásának előkészületeiről, külön figyelemmel arra, 
hogy a jelölteket nem szorítják-e ki igazságtalanul – akár eljárási akadályokat 
támasztva, akár nem megalapozott jogi eljárások révén – a versenyből, valamint 
figyelemmel arra is, hogy van-e mindenkinek lehetősége kampánycélú gyülekezésben 
részt venni, és hogy a szavazók szabadon leadhatják-e szavazatukat;

17. felszólítja a KNK központi kormányát, hogy hagyjon fel az európai vállalatok abbéli 
zsarolásával, hogy a nemzetbiztonsági törvény támogatására bírják őket;

18. felhívja a KNK hatóságait, hogy tartózkodjanak attól, hogy Hongkong autonómiájának 
és Hongkong szabadságainak nemzetközi támogatását úgymond „belügyekbe való 
beavatkozásnak” bélyegezzék, mivel ezek az aggodalmak a KNK-t kötő nemzetközi 
kötelezettségekre vonatkoznak;

19. megismétli felhívását, hogy Gui Minhai könyvkiadót, svéd állampolgárt azonnal 
bocsássák szabadon;

20. felhívja továbbá a tagállamokat, hogy hozzanak létre hatékony mentőcsónak-
mechanizmust a Hongkong szabadságait védelmezők számára, akik üldöztetésnek 
lehetnek kitéve és politikai menedékjog formájában megadott védelemre lehet 

8 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0215.
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szükségük;

21. sürgeti, hogy a hongkongi helyzet és a Hongkong magas szintű autonómiájának 
védelme kapcsán elfoglalt uniós álláspont szerepeljen a 2020. júniusi EU–Kína 
csúcstalálkozó napirendjén, és esetlegesen az uniós és kínai vezetők eredetileg 
szeptemberre tervezett lipcsei találkozójának napirendjén is;

22. emlékeztet annak fontosságára, hogy az Unió a kínai hatóságokkal folytatott minden 
politikai és emberi jogi párbeszéd során szóba hozza az emberi jogok Kína általi 
megsértését, összhangban az Unió erős, egyértelmű és egységes hanggal való fellépés 
iránti elkötelezettségével Kínával szemben; emlékeztet továbbá arra, hogy a KNK 
számos nemzetközi emberi jogi szerződés aláírója; felhívja ezért az EU-t, hogy 
folytasson párbeszédet Kínával annak biztosítása érdekében, hogy eleget tegyen 
ezeknek a kötelezettségvállalásoknak;

23. utasítja a Bizottságot, hogy tájékoztassa a kínai felet arról, hogy a Parlament figyelembe 
fogja vennie a kínai emberi jogi helyzetet, Hongkongot is beleértve, amikor kérés 
érkezik hozzá a KNK-val kötendő átfogó beruházási megállapodás vagy jövőbeli 
kereskedelmi egyezmények jóváhagyása érdekében;

24. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
Bizottság alelnökének / az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, valamint 
tájékoztatásképpen Hongkong Különleges Közigazgatási Terület kormányának és a 
Kínai Népköztársaság kormányának.


