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Uznesenie Európskeho parlamentu o zákone ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong 
a potrebe, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu
(2020/2665(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

– so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach zo 16. 
decembra 1966,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie vlády Spojeného kráľovstva a vlády Čínskej 
ľudovej republiky k otázke Hongkongu z 19. decembra 1984, známe aj ako Spoločné 
vyhlásenie Číny a Spojeného kráľovstva,

– so zreteľom na základný zákon o Osobitnej administratívnej oblasti (ďalej len „OAO“) 
Hongkong, ktorý bol prijatý 4. apríla 1990 a nadobudol účinnosť 1. júla 1997,

– so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a podpredsedníčky Komisie/vysokej 
predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) 
z 22. júna 2016 o prvkoch novej stratégie EÚ pre Čínu (JOIN(2016)0030) a na závery 
Rady z 18. júla 2016 o stratégii EÚ pre Čínu,

– so zreteľom na spoločné správy Komisie a PK/VP z 8. mája 2019 o osobitnej 
administratívnej oblasti Hongkong: Výročná správa za rok 2018 (JOIN(2019)0008) 
z 24. apríla 2018 o osobitnej administratívnej oblasti Hongkong: Výročná správa za rok 
2017 (JOIN(2018)0007) z 26. apríla 2017 o osobitnej administratívnej oblasti 
Hongkong: Výročná správa za rok 2016 (JOIN(2017)0016) a z 25. apríla 2016 
o osobitnej administratívnej oblasti Hongkong: Výročná správa za rok 2015 
(JOIN(2016)0010),

– so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a PK/VP z 12. marca 2019 s názvom EÚ – 
Čína – Strategický výhľad (JOIN(2019)0005),

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie z 21. samitu EÚ – Čína, ktorý sa konal 
9. apríla 2019,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Číne, najmä na uznesenie 
z 19. decembra 20191, z 12. septembra 20182 a zo 16. decembra 20153 o vzťahoch 
medzi EÚ a Čínou,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Hongkongu, najmä na uznesenie 

1 Prijaté texty, P9_TA(2019)0110.
2 Ú. v. EÚ C 433, 23.12.2019, s. 103.
3 Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 92.
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z 18. júla 2019 o situácii v Hongkongu4, z 24. novembra 2016 o prípade Guia Minhaia, 
väzneného vydavateľa v Číne5, zo 4. februára 2016 o prípade nezvestných vydavateľov 
kníh v Hongkongu6 a na jeho predchádzajúce odporúčania, najmä na uznesenie 
z 13. decembra 2017 o Hongkongu z 20 rokov po odovzdaní7,

– so zreteľom na prijatie nového bezpečnostného zákona zo strany čínskeho Národného 
ľudového kongresu 28. mája 2020,

– so zreteľom na vyhlásenie PK/VP z 29. mája 2020 o najnovšom vývoji v Hongkongu,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže EÚ podporuje presadzovanie a dodržiavanie ľudských práv, demokracie a 
právneho štátu ako základných hodnôt usmerňujúcich náš dlhodobý vzťah s Čínskou 
ľudovou republikou v súlade so záväzkom EÚ dodržiavať tieto hodnoty vo svojej 
vonkajšej činnosti;

B. keďže spoločné vyhlásenie Číny a Spojeného kráľovstva z roku 1984 zaručuje, 
že Hongkong zachová vysokú úroveň autonómie počas 50 rokov od odovzdania 
zvrchovanosti; keďže je to stanovené aj v základnom zákone osobitnej administratívnej 
oblasti Hongkongu z roku 1990;

C. keďže zvrchovanosť nad Hongkongom bola odovzdaná Spojeným kráľovstvom Čínskej 
ľudovej republike 1. júla 1997;

D. keďže aj po 1. júli 1997 sa na Hongkong naďalej uplatňujú existujúce dohody 
o občianskych, politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a 
medzinárodných ľudských právach; keďže ČĽR tiež podpísala a ratifikovala 
medzinárodné dohody zaručujúce tieto práva, a teda uznala význam a univerzálnosť 
ľudských práv; keďže Hongkong je zmluvnou stranou Medzinárodného paktu 
o občianskych a politických právach (ICCPR);

E. keďže v ustanoveniach základného zákona sa zaručuje ochrana ľudských práv a 
osobných slobôd; keďže v článku 27 základného zákona sa zaručuje sloboda prejavu, 
tlače a publikovania a združovania, zhromažďovania, sprievodu a demonštrácie; 
keďže v článkoch 45 a 68 základného zákona sa stanovuje, že guvernér a všetci 
členovia legislatívnej rady by v konečnom dôsledku mali byť volení vo všeobecných 
voľbách;

F. keďže tradičná otvorená spoločnosť Hongkongu pripravila cestu pre rozvoj skutočnej a 
nezávislej občianskej spoločnosti, ktorá sa aktívne a konštruktívne zúčastňuje na 
verejnom živote v OAO Hongkong;

G. keďže najmä od protestného obsadenia parlamentnej budovy sa zásada „jedna krajina, 

4 Prijaté texty, P9_TA(2019)0004.
5 Ú. v. EÚ C 224, 27.6.2018, s. 78.
6 Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 46.
7 Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 156.
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dva systémy“ narušuje zásahmi čínskej vlády, politickí lídri boli uväznení, narušovali 
slobodu prejavu, zvýšili sa vynútené zmiznutia a kníhkupectvá a predajne médií kúpili 
vlastníci spriatelení s Pekingom;

H. keďže Štátna rada Čínskej ľudovej republiky (ČĽR) vydala 10. júna 2014 bielu knihu 
o vykonávaní politiky „jedna krajina, dva systémy“ v Hongkongu, pričom zdôraznila, 
že samostatnosť OAO Hongkong v konečnom dôsledku podlieha povoleniu ústrednej 
vlády ČĽR; keďže čínska vláda nabádala vládu OAO Hongkong, aby prijala novú 
politiku nulovej tolerancie voči akejkoľvek zmienke o „sebaurčení“ alebo „nezávislosti“ 
na základe národnej bezpečnosti a v rozpore so základným zákonom;

I. keďže vo februári 2019 vláda OAO Hongkong navrhla zákon (zmenu) právnych 
predpisov týkajúcich sa zločincov na úteku a vzájomnej právnej pomoci v trestných 
veciach s cieľom zmeniť nariadenie o zločincoch na úteku navzdory masívnej opozícii 
občanov Hongkongu vrátane sudcov, právnikov, opozičných politikov, aktivistov 
za práva, podnikateľských skupín a novinárov vyjadrenej viacerými spôsobmi od marca 
2019;

J. keďže po 20 týždňoch protestu vláda OAO Hongkong nakoniec 23. októbra 2019 
oznámila oficiálne stiahnutie zákona;

K. keďže pandemokratický tábor sa v okresných voľbách v Hongkongu 24. novembra 
2019 stal absolútnym víťazom;

L. keďže ústredná vláda ČĽR reagovala na protesty občanov Hongkongu tým, že neustále 
zintenzívňovala úsilie o oslabenie, zrušenie a zvrátenie ustanovení základného zákona;

M. keďže potlačenie občianskych a ľudských práv v kontinentálnej Číne, a najmä 
potlačenie ujgurskej menšiny v ČĽR, viedlo k čoraz väčším obavám na medzinárodnej 
úrovni, ako aj v Hongkongu, pokiaľ ide o potrebu účinnej ochrany slobôd Hongkongu 
pred nezákonným zasahovaním ústrednej vlády;

N. keďže odmietnutie jej záväzných povinností v rámci spoločného vyhlásenia Číny a 
Spojeného kráľovstva zo strany ČĽR spochybnilo spoľahlivosť a dôveryhodnosť ČĽR 
pri vykonávaní medzinárodného práva;

O. keďže rozhodnutie Národného ľudového kongresu o uložení právnych predpisov 
o národnej bezpečnosti Hongkongu ignoruje ustanovenia základného zákona;

P. keďže polícia Hongkongu nebola v rokoch 2019 a 2020 trestne stíhaná za všetky svoje 
brutálne útoky proti demonštrantom;

1. Dôrazne kritizuje prijatie zákona o národnej bezpečnosti o Hongkongu Národným 
ľudovým kongresom ako porušenie záväzkov Číny podľa spoločného vyhlásenia Číny a 
Spojeného kráľovstva a základného zákona Hongkongu, účinné odstránenie vysokej 
úrovne autonómie, že Hongkong bol sľúbený, a vzdanie sa zásady „jedna krajina, dva 
systémy“;

2. Vyjadruje trvalú podporu demokratickému hnutiu v Hongkongu a vyzýva vládu OAO 
Hongkong, aby upustila od všetkých obvinení proti pokojným protestantom a aby 
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upustila od všetkých represívnych opatrení proti občanom Hongkongu, ktorí uplatňujú 
slobodu prejavu, okrem iného vrátane Martina Lea, Margaret Ng, Lee Cheuk-Yana, 
Bennyho Taia, Jimmyho Laiho, Alberta Hoa a Leunga Kwok-hunga;

3. Vyjadruje znepokojenie nad zrušením práv novinárov a bezprecedentným tlakom proti 
bezplatnému podávaniu správ v Hongkongu;

4. Vyjadruje rastúce znepokojenie nad zvýšeným rizikom nadobudnutia účinnosti zákona 
o národnej bezpečnosti pre desiatky tisícov občanov EÚ v Hongkongu;

5. Trvá na tom, aby sa ústredná vláda ČĽR vrátila k dodržiavaniu spoločného vyhlásenia 
zo Sino-UK a základného zákona Hongkongu a aby v plnej miere vykonávala základný 
zákon Hongkongu, a to aj prostredníctvom konečného vykonávania všeobecného 
zákona;

6. Vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zvážili podanie veci na Medzinárodnom súdnom 
dvore, ktorý tvrdí, že rozhodnutie Číny uložiť právne predpisy v oblasti národnej 
bezpečnosti Hongkongu je porušením spoločného vyhlásenia Číny a Spojeného 
kráľovstva a Medzinárodného trestného súdu;

7. Upozorňuje, že porušenie vysokej úrovne autonómie Hongkongu a jeho slobôd oslabí 
ochotu medzinárodného spoločenstva dôverovať Číne ako partnerovi a takisto 
spochybní budúcu úlohu Hongkongu ako relevantného globálneho finančného centra;

8. Konštatuje, že politika ČĽR transformovať tzv. prístup „jedna krajina, dva systémy“ 
na prístup „dva celky, jeden pán“ výrazne znevýhodnila obyvateľov Taiwanu a 
zdôrazňuje jeho ochotu spolupracovať s príslušnými partnermi s cieľom pomôcť 
posilniť demokraciu na Taiwane;

9. Naliehavo vyzýva Komisiu, PK/VP a členské štáty, aby aktívne presadzovali 
vymenovanie osobitného vyslanca OSN pre situáciu v Hongkongu generálnym 
tajomníkom OSN alebo vysokým komisárom OSN pre ľudské práva, čím sa pripojili 
k iniciatíve predsedov výborov Spojeného kráľovstva, Kanady, Austrálie a Nového 
Zélandu pre zahraničné veci;

10. Naliehavo vyzýva členské štáty, ktoré sú členmi Bezpečnostnej rady OSN, aby zvolali 
„neformálne stretnutie formátu Arria“ na diskusiu o situácii v Hongkongu s aktivistami, 
zástupcami MVO a osobitnými spravodajcami OSN;

11. Vyzýva EÚ, aby podporovala vytvorenie medzinárodnej kontaktnej skupiny 
pre Hongkong s cieľom monitorovať situáciu v teréne a koordinovať činnosť 
s medzinárodnými partnermi, najmä so Spojeným kráľovstvom;

12. Vyzýva Radu a najmä nadchádzajúce predsedníctvo Rady, aby v roku 2020 dokončili 
prácu na globálnom mechanizme EÚ pre boj proti ľudským právam, ktorý podporil 
Parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 20198;

8 Prijaté texty, P8_TA(2019)0215.
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13. Vyzýva EÚ, jej členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby sa usilovali o zavedenie 
vhodných mechanizmov kontroly vývozu s cieľom odmietnuť Číne, a najmä 
Hongkongu, prístup k technológiám používaným na porušovanie základných práv;

14. Vyzýva členské štáty, aby starostlivo zvážili, ako sa vyhnúť hospodárskej a najmä 
technologickej závislosti od ČĽR, a to aj vo svojich rozhodnutiach o rozvoji svojich 
sietí 5G;

15. Vyzýva členské štáty, aby v plnej miere uplatňovali príslušné usmernenia EÚ v oblasti 
ľudských práv, mobilizovali všetkých diplomatických pracovníkov, aby rázne reagovali 
na zatknutia a odsúdenia aktivistov, a to aj zabezpečením sledovania súdnych procesov, 
požadovaním návštev väzňov a oslovením príslušných orgánov, aby naliehali 
na prepustenie osôb zadržaných a odsúdených za pokojné uplatňovanie ich slobody 
prejavu;

16. Naliehavo vyzýva PK/VP a delegácie členských štátov, aby pozorne sledovali a 
pravidelne podávali správy o prípravách na voľby do legislatívnej rady (LegCo), ktoré 
sa v súčasnosti plánujú na september, s osobitným zreteľom na to, či sa kandidátom 
nespravodlivo nebráni v účasti buď prostredníctvom procesných prekážok, 
alebo prostredníctvom neopodstatnených súdnych konaní, pričom treba zohľadniť, 
či všetci majú možnosť zhromažďovať sa na účely kampane a či voliči môžu slobodne 
hlasovať;

17. Vyzýva ústrednú vládu ČĽR, aby sa zdržala vydierania európskych podnikov 
na podporu právnych predpisov v oblasti národnej bezpečnosti;

18. Vyzýva orgány ČĽR, aby upustili od označovania medzinárodnej podpory autonómie 
Hongkongu a slobôd Hongkongu ako tzv. „pásmo vo vnútorných veciach“, keďže tieto 
sa týkajú záväzných medzinárodných záväzkov ČĽR;

19. Opakuje svoju výzvu na okamžité prepustenie vydavateľa kníh Gui Minhaia, švédskeho 
štátneho príslušníka;

20. Vyzýva členské štáty, aby tiež vytvorili účinný mechanizmus na ochranu života pre tých 
obhajcov slobôd Hongkongu, ktorí by mohli byť vystavení prenasledovaniu a potrebe 
ochrany prostredníctvom politického azylu;

21. Trvá na tom, že situácia v Hongkongu a postavenie EÚ pri obrane vysokej úrovne 
autonómie Hongkongu sa musia riešiť na samite EÚ – Čína v júni 2020 a v konečnom 
dôsledku aj na zasadnutí vedúcich predstaviteľov EÚ – Čína, ktoré bolo pôvodne 
naplánované na september v Lipsku;

22. Pripomína, že je dôležité, aby EÚ naďalej predkladala otázku porušovania ľudských 
práv v Číne v každom politickom dialógu a dialógu o ľudských právach s čínskymi 
orgánmi v súlade so záväzkom EÚ navrhnúť silný, jasný a jednotný hlas vo svojom 
prístupe ku krajine; ďalej pripomína, že ČĽR podpísala širokú škálu medzinárodných 
zmlúv o ľudských právach; vyzýva preto EÚ, aby pokračovala v dialógu s Čínou 
s cieľom zabezpečiť, že tieto záväzky splní;

23. Poveruje Komisiu, aby informovala čínsku stranu, že Parlament zohľadní situáciu 
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v oblasti ľudských práv v Číne, a to aj v Hongkongu, keď bude požiadaný o schválenie 
komplexnej dohody o investíciách alebo budúcich obchodných dohodách s ČĽR;

24. Poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a podpredsedovi 
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a 
pre informáciu vláde osobitnej administratívnej oblasti Hongkong a vláde Čínskej 
ľudovej republiky.


