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B9-0173/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la legea adoptată de Republica Populară 
Chineză privind securitatea națională în Hong Kong și la necesitatea ca UE să apere 
gradul ridicat de autonomie al Hong Kong-ului
(2020/2665(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 
16 decembrie 1966,

– având în vedere Declarația comună din 19 decembrie 1984 adoptată de guvernul 
Regatului Unit și guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la chestiunea 
referitoare la Hong Kong, cunoscută, de asemenea, sub denumirea de Declarația 
comună chino-britanică,

– având în vedere Legea fundamentală a Regiunii Administrative Speciale (RAS) Hong 
Kong, adoptată la 4 aprilie 1990, care a intrat în vigoare la 1 iulie 1997,

– având în vedere și Comunicarea comună din 22 iunie 2016 a Comisiei și a 
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate (VP/ÎR) intitulată „Elemente ale unei noi strategii a UE privind 
China” (JOIN(2016)0030) și concluziile Consiliului din 18 iulie 2016 referitoare la 
strategia UE privind China,

– având în vedere rapoartele comune din 8 mai 2019 elaborate de Comisie și VP/ÎR pe 
referitoare la Regiunea Administrativă Specială Hong Kong: raportul anual pe 2018 
(JOIN(2019)0008) din 24 aprilie 2018 privind Regiunea Administrativă Specială Hong 
Kong: raportul anual pe 2017 (JOIN(2018)0007) din 26 aprilie 2017 privind Regiunea 
Administrativă Specială Hong Kong: raportul anual pe 2016 (JOIN(2017)0016) din 25 
aprilie 2016 privind Regiunea Administrativă Specială Hong Kong: raportul anual pe 
2015 (JOIN(2016)0010),

– având în vedere comunicarea comună a Comisiei și a VP/ÎR din 12 martie 2019, 
intitulată „UE-China – O perspectivă strategică” (JOIN(2019)0005),

– având în vedere declarația comună a celei de-a 21-a reuniuni la nivel înalt UE-China din 
9 aprilie 2019,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la China, în special cea din 19 
decembrie 20191, cea din 12 septembrie 20182 și cea din 16 decembrie 20153 referitoare 

1 Texte adoptate, P9_TA(2019)0110.
2 JO C 433, 23.12.2019, p. 103.
3 JO C 399, 24.11.2017, p. 92.
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la relațiile UE-China,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Hong Kong, în special cea din 
18 iulie 2019 referitoare la situația din Hong Kong4, cea din 24 noiembrie 2016 
referitoare la cazul lui Gui Minhai, editor deținut în China5, cea din 4 februarie 2016 
referitoare la cazul editorilor de carte din Hong Kong dispăruți6, și recomandările sale 
anterioare, în special cea din 13 decembrie 2017 privind Hong Kong-ul, la 20 de ani de 
la retrocedarea acestuia7,

– având în vedere adoptarea, la 28 mai 2020, a noii legi privind securitatea de către 
Congresul Național al Poporului din China,

– având în vedere declarația privind cele mai recente evoluții din Hong Kong făcută de 
VP/ÎR la 29 mai 2020,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât UE susține promovarea și respectarea drepturilor omului, a democrației și a 
statului de drept, ca valori fundamentale care stau la baza relației noastre de lungă 
durată cu Republica Populară Chineză, în concordanță cu angajamentul UE de a 
respecta aceste valori în acțiunea sa externă;

B. întrucât Declarația comună chino-britanică din 1984 garantează că Hong Kong-ul își va 
păstra un nivel ridicat de autonomie timp de 50 de ani de la retrocedarea suveranității; 
întrucât acest lucru este prevăzut și de Legea fundamentală din 1990 a Regiunii 
Administrative Speciale Hong Kong (RAS Hong Kong);

C. întrucât suveranitatea asupra Hong Kong-ului a fost transferată de la Regatul Unit la 
Republica Populară Chineză la 1 iulie 1997;

D. întrucât acordurile existente privind drepturile civile, politice, economice, sociale, 
culturale și internaționale s-au aplicat în cazul Hong Kong-ului chiar și după 1 iulie 
1997; întrucât RPC a semnat și a ratificat de asemenea, tratatele internaționale care 
garantează aceste drepturi, recunoscând astfel importanța și caracterul universal al 
drepturilor omului; întrucât Hong Kong-ul este parte la Pactul internațional cu privire la 
drepturile civile și politice (PIDCP);

E. întrucât Legea fundamentală prevede protejarea drepturilor omului și a libertăților 
individuale; întrucât articolul 27 din Legea fundamentală garantează libertatea de 
exprimare, libertatea presei, precum și libertatea de publicare, de asociere, de întrunire, 
de procesiune și de demonstrație; întrucât articolele 45 și 68 din Legea fundamentală 
prevăd că șeful executivului și toți membrii Consiliului legislativ ar trebui, în cele din 
urmă, să fie aleși prin vot universal;

4 Texte adoptate, P9_TA(2019)0004.
5 JO C 224, 27.6.2018, p. 78.
6 JO C 35, 31.1.2018, p. 46.
7 JO C 369, 11.10.2018, p. 156.
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F. întrucât societatea în mod tradițional deschisă din Hong Kong a pregătit calea pentru 
dezvoltarea unei societăți civile autentice și independente, care participă în mod activ și 
constructiv la viața publică a RAS Hong Kong;

G. întrucât, în special după protestul mișcării „Occupy”, ingerința autorităților chineze 
șubrezește principiul „o țară, două sisteme”, liderii politici au fost încarcerați, libertatea 
de exprimare a fost erodată, a crescut numărul disparițiilor forțate, iar librăriile și 
canalele media au fost cumpărate de către proprietari cu atitudine pro-Beijing;

H. întrucât Consiliul de Stat al RPC a emis la 10 iunie 2014 o carte albă privind aplicarea 
politicii „o țară, două sisteme” în Hong Kong, subliniind faptul că autonomia RAS 
Hong Kong este în esență supusă autorizației guvernului central al RPC; întrucât 
guvernul chinez a încurajat guvernul RAS Hong Kong să adopte o nouă politică de 
toleranță zero față de orice menționare a „autodeterminării” sau „independenței”, din 
motive de securitate națională și cu încălcarea Legii fundamentale;

I. întrucât, în februarie 2019, administrația RAS Hong Kong a prezentat un proiect de lege 
de modificare a legislației privind infractorii fugari și asistența judiciară reciprocă în 
materie penală pentru a modifica ordonanța privind infractorii fugari, în contextul unei 
opoziții masive a cetățenilor din Hong Kong, inclusiv a judecătorilor, avocaților, 
politicienilor din opoziție, activiștilor în domeniul drepturilor, grupurilor de afaceri și 
jurnaliștilor, opoziție exprimată în mai multe moduri începând din luna martie 2019;

J. întrucât, după 20 de săptămâni de proteste, administrația RAS Hong Kong a anunțat în 
cele din urmă retragerea oficială a proiectului de lege la 23 octombrie 2019;

K. întrucât, la alegerile Consiliului districtual din Hong Kong din 24 noiembrie 2019, 
tabăra pandemocrată a înregistrat o victorie zdrobitoare;

L. întrucât guvernul central al RPC a reacționat la protestele cetățenilor din Hong Kong 
prin creșterea permanentă a eforturilor de subminare, invalidare și anulare a dispozițiilor 
Legii fundamentale;

M. Întrucât suprimarea drepturilor civice și a drepturilor omului în China continentală, în 
special oprimarea minorității uigure din RPC, a dus la creșterea preocupărilor la nivel 
internațional, precum și în Hong Kong, cu privire la necesitatea de a apăra efectiv 
libertățile Hong Kong-ului de ingerința ilegală a guvernului central;

N. întrucât nerespectarea de către RPC a obligațiilor care îi revin în temeiul Declarației 
comune chino-britanice a pus la îndoială fiabilitatea și credibilitatea RPC în ceea ce 
privește punerea în aplicare a dreptului internațional;

O. întrucât decizia Congresului Național al Poporului de a impune legislația națională în 
domeniul securității în Hong Kong nu ia în considerare dispozițiile Legii fundamentale;

P. întrucât poliția din Hong Kong a beneficiat de impunitate pentru actele brutale săvârșite 
împotriva demonstranților în 2019 și 2020,

1. critică ferm adoptarea de către Congresul Național al Poporului a legii privind 
securitatea națională în Hong Kong, ca o încălcare a obligațiilor Chinei în temeiul 
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Declarației comune chino-britanice și a Legii fundamentale a Hong Kong-ului, care 
elimină efectiv nivelul ridicat de autonomie care fusese promis Hong Kong-ului și 
renunță la principiul „o țară, două sisteme”;

2. își exprimă sprijinul neîntrerupt pentru mișcarea democratică din Hong Kong și solicită 
administrației RAS Hong Kong să retragă toate acuzațiile împotriva protestatarilor 
pașnici și să renunțe la toate măsurile represive împotriva cetățenilor din Hong Kong 
care își exercită libertatea de exprimare, inclusiv, printre alții, Martin Lee, Margaret Ng, 
Lee Cheuk-yan, Bennay Tai, Jimmy Lai, Albert Ho și Leung Kwok-hung;

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la abrogarea drepturilor jurnaliștilor și la exercitarea 
unei presiuni fără precedent asupra libertății mass-mediei din Hong Kong;

4. își exprimă îngrijorarea crescândă cu privire la riscul ridicat pe care îl reprezintă pentru 
zeci de mii de cetățeni ai UE din Hong Kong intrarea în vigoare a legii privind 
securitatea națională;

5. insistă ca guvernul central al RPC să reînceapă să respecte Declarația comună chino-
britanică și să respecte și să pună în aplicare pe deplin Legea fundamentală a Hong 
Kong-ului, inclusiv prin introducerea, în sfârșit, a votului universal;

6. cere UE și statelor sale membre să examineze posibilitatea de a iniția o acțiune în fața 
Curții Internaționale de Justiție în care să susțină că decizia Chinei de a aplica în Hong 
Kong legislația națională privind securitatea încalcă Declarația comună chino-britanică 
și PIDCP;

7. avertizează că încălcarea nivelului ridicat de autonomie a Hong Kong-ului și a 
libertăților sale va face comunitatea internațională mai puțin dispusă să aibă încredere în 
China ca partener și va pune sub semnul întrebării viitorul rol al Hong Kong-ului ca 
centru financiar important pe plan mondial;

8. observă că politica RPC de transformare a strategiei „o țară, două sisteme” într-o 
strategie de tipul „două entități, un singur stăpân” a înstrăinat foarte mult poporul 
taiwanez și accentuează că este dispus să coopereze cu parteneri potriviți pentru a 
contribui la consolidarea democrației în Taiwan;

9. îndeamnă Comisia, VP/ÎR și statele membre să militeze activ pentru ca Secretarul 
General al ONU sau Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului să numească un 
trimis special al ONU pentru situația din Hong Kong, alăturându-se astfel inițiativei 
comisiilor pentru afaceri externe din Regatul Unit, Canada, Australia și Noua Zeelandă;

10. îndeamnă statele membre care fac parte din Consiliul de Securitate al ONU să convoace 
o „reuniune Arria” pentru a discuta situația din Hong Kong cu activiști, reprezentanți ai 
ONG-urilor și raportori speciali ai ONU;

11. solicită UE să sprijine alcătuirea unui grup internațional de contact privind Hong Kong-
ul, pentru a monitoriza situația de pe teren și a coordona acțiunile cu partenerii 
internaționali, în special cu Regatul Unit;

12. invită Consiliul și, în special, viitoarea Președinție a Consiliului să finalizeze în 2020 
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lucrările referitoare la un mecanism al UE aplicabil la nivel mondial vizând impunerea 
de sancțiuni în materie de drepturi ale omului, așa cum a pledat Parlamentul în rezoluția 
sa din 14 martie 20198;

13. solicită UE, statelor sale membre și comunității internaționale să depună eforturi în 
vederea instituirii unor mecanisme adecvate de control al exporturilor pentru a bloca 
accesul Chinei, și în special al Hong Kong-ului, la tehnologiile utilizate pentru a încălca 
drepturile fundamentale;

14. invită statele membre să analizeze cu atenție modul în care se poate evita dependența 
economică, în special cea tehnologică, de RPC, inclusiv prin deciziile pe care le iau 
privind dezvoltarea rețelelor lor 5G;

15. invită statele membre să aplice pe deplin orientările relevante ale UE în domeniul 
drepturilor omului, mobilizând întregul personal diplomatic pentru a răspunde cu 
fermitate la arestările și condamnările activiștilor, inclusiv prin asigurarea observării 
proceselor, prin solicitarea de vizite în închisoare și prin contactarea autorităților 
relevante pentru a le îndemna să-i elibereze pe cei arestați și condamnați pentru că și-au 
exercitat pașnic libertatea de exprimare;

16. îndeamnă VP/ÎR și delegațiile statelor membre să monitorizeze îndeaproape și să 
informeze periodic cu privire la perioada premergătoare alegerilor Consiliului legislativ, 
planificate a avea loc în luna septembrie, verificând mai ales dacă candidații sunt 
împiedicați pe nedrept să candideze, fie prin obstacole procedurale, fie prin proceduri 
judiciare nefondate, și, de asemenea, dacă toate persoanele se pot întruni în scopuri de 
campanie și dacă alegătorii pot să-și exprime liber votul;

17. solicită guvernului central al RPC să nu mai șantajeze întreprinderile europene pentru ca 
acestea să sprijine legea națională privind securitatea;

18. invită autoritățile din RPC să se abțină de la a eticheta sprijinul internațional al 
autonomiei Hong Kong-ului și libertăților Hong Kong-ului ca o așa-numită „ingerință în 
afacerile interne”, deoarece aceste îngrijorări privesc obligațiile internaționale ale RPC;

19. își reiterează solicitarea de eliberare imediată a editorului Gui Minhai, cetățean suedez;

20. de asemenea, invită statele membre să creeze un mecanism de tip „barcă de salvare” 
pentru acei apărători ai libertăților Hong Kong-ului care ar putea fi persecutați și au 
nevoie de protecție sub formă de azil politic;

21. insistă asupra faptului că situația din Hong Kong și poziția UE de apărare a nivelului 
ridicat de autonomie al Hong Kong-ului trebuie abordate cu ocazia reuniunii la nivel 
înalt UE-China din iunie 2020 și, în fine, și la reuniunea liderilor UE-China, planificată 
inițial pentru luna septembrie la Leipzig;

22. reamintește că este important ca UE să ridice în continuare problema încălcărilor 
drepturilor omului în China cu orice prilej de dialog politic și pe tema drepturilor 

8 Texte adoptate, P8_TA(2019)0215.
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omului cu autoritățile chineze, conform angajamentului UE de a-și exprima pe un ton 
puternic, clar și unitar poziția față de această țară; în plus, reamintește că RPC a semnat 
numeroase tratate internaționale privind drepturile omului; solicită, prin urmare, UE să 
continue dialogul cu China pentru a se asigura că aceasta își respectă angajamentele;

23. cere Comisiei să informeze partea chineză cu privire la faptul că Parlamentul va lua în 
considerare situația drepturilor omului în China, inclusiv la Hong Kong, atunci când 
este invitat să aprobe un acord cuprinzător privind investițiile sau viitoarele acorduri 
comerciale cu RPC;

24. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului, 
Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și, spre informare, guvernului Regiunii Administrative 
Speciale Hong Kong și guvernului Republicii Populare Chineze.


