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B9-0173/2020

Europaparlamentets resolution om Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och om 
nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi
(2020/2665(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

– med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter av den 16 december 1966,

– med beaktande av den gemensamma förklaringen av den 19 december 1984 från 
Förenade kungarikets regering och Folkrepubliken Kinas regering om 
Hongkong-frågan, även kallad den kinesisk-brittiska gemensamma förklaringen,

– med beaktande av den särskilda administrativa regionen Hongkongs grundlag som 
antogs den 4 april 1990 och trädde i kraft den 1 juli 1997,

– med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 22 juni 2016 från 
kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik Byggstenar för en ny EU-strategi för Kina 
(JOIN(2016)0030) och rådets slutsatser av den 18 juli 2016 om EU:s strategi avseende 
Kina,

– med beaktande av de gemensamma meddelandena från kommissionen och vice 
ordföranden/den höga representanten av den 8 maj 2019 Den särskilda administrativa 
regionen Hongkong: Årsrapport 2018 (JOIN(2019)0008), av den 24 april 2018 Den 
särskilda administrativa regionen Hongkong: Årsrapport 2017 (JOIN(2018)0007), av 
den 26 april 2017 Den särskilda administrativa regionen Hongkong: Årsrapport 2016 
(JOIN(2017)0016) och av den 25 april 2016 Den särskilda administrativa regionen 
Hongkong: Årsrapport 2015 (JOIN(2016)0010),

– med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 12 mars 2019 från 
kommissionen och vice ordföranden/den höga representanten EU och Kina – 
En strategisk hållning (JOIN(2019)0005),

– med beaktande av det gemensamma uttalandet från det 21:a toppmötet mellan EU och 
Kina den 9 april 2019,

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kina, särskilt resolutionerna av 
den 19 december 20191, av den 12 september 20182 och av den 16 december 20153 om 
förbindelserna mellan EU och Kina,

1 Antagna texter, P9_TA(2019)0110.
2 EUT C 433, 23.12.2019, s. 103.
3 EUT C 399, 24.11.2017, s. 92.



RE\1207225SV.docx 3/7 PE647.657v01-00

SV

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Hongkong, särskilt resolutionerna av 
den 18 juli 2019 om situationen i Hongkong4, av den 24 november 2016 om fallet 
Gui Minhai, den fängslade förläggaren i Kina5, av den 4 februari 2016 om fallet med de 
försvunna bokförläggarna i Hongkong6, och av sina tidigare rekommendationer, särskilt 
rekommendationen av den 13 december 2017 om Hongkong – 20 år efter 
överlämnandet7,

– med beaktande av den nya säkerhetslag som Kinas Nationella folkkongress antog 
den 28 maj 2020,

– med beaktande av vice ordförandens/den höga representantens uttalande av 
den 29 maj 2020 om den senaste utvecklingen i Hongkong,

– med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. EU förespråkar främjande av och respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och 
rättsstatsprincipen som grundläggande värden som vägleder våra långvariga 
förbindelser med Folkrepubliken Kina, i linje med EU:s åtagande att upprätthålla dessa 
värden i sina yttre åtgärder.

B. Den kinesisk-brittiska gemensamma förklaringen från 1984 garanterar att Hongkong 
kommer att behålla en hög grad av autonomi under 50 år efter överlämnandet av 
överhögheten. Detta föreskrivs också i 1990 års grundlag för den särskilda 
administrativa regionen Hongkong.

C. Överhöghet över Hongkong överlämnades från Förenade Kungariket till 
Folkrepubliken Kina den 1 juli 1997.

D. Även efter den 1 juli 1997 har redan tidigare införda konventioner om medborgerliga, 
politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter fortsatt att gälla i Hongkong, 
men också internationella människorättsöverenskommelser. Folkrepubliken Kina har 
undertecknat och ratificerat internationella överenskommelser om dessa rättigheter och 
därmed erkänt de mänskliga rättigheternas betydelse och allmänna giltighet. Hongkong 
är part i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

E. I Hongkongs grundlag fastställs bestämmelser som garanterar skyddet för de mänskliga 
rättigheterna och de individuella friheterna. I artikel 27 i grundlagen garanteras 
yttrande-, tryck- och publikationsfriheten samt förenings-, mötes-, processions- och 
demonstrationsfriheten. I artiklarna 45 och 68 i grundlagen föreskrivs att chefsministern 
och samtliga ledamöter av den lagstiftande församlingen som slutgiltigt mål ska väljas 
genom allmänna val.

4 Antagna texter, P9_TA(2019)0004.
5 EUT C 224, 27.6.2018, s. 78.
6 EUT C 35, 31.1.2018, s. 46.
7 EUT C 369, 11.10.2018, s. 156.
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F. Hongkongs traditionellt öppna samhälle har banat väg för utvecklingen av ett genuint 
och oberoende civilsamhälle som aktivt och konstruktivt deltar i det offentliga livet i 
den särskilda administrativa regionen Hongkong.

G. Sedan framför allt Occupy Centrals protester har principen om ”ett land, två system” 
börjat urholkas genom inblandning från kinesiska myndigheter, politiska ledare satts i 
fängelse, yttrandefriheten urholkats, de påtvingade försvinnandena ökat och bokhandlar 
och mediekanaler köpts upp av Pekingvänliga ägare.

H. Folkrepubliken Kinas statliga råd utfärdade den 10 juni 2014 en vitbok om 
tillämpningen av politiken ”ett land, två system” i Hongkong, där det påpekades att den 
särskilda administrativa regionen Hongkongs självstyre ytterst är underordnat 
Folkrepubliken Kinas centralregerings godkännande. Den kinesiska regeringen har 
uppmuntrat den särskilda administrativa regionen Hongkongs regering att anta en ny 
nolltoleranspolitik mot varje omnämnande av ”självbestämmande” eller ”oberoende”, 
med den nationella säkerheten som motiv och i strid med grundlagen.

I. I februari 2019 föreslog den särskilda administrativa regionen Hongkongs 
administration 2019 års ändringslag ”Förrymda brottslingar och ömsesidig rättslig hjälp 
i straffrättsliga frågor” (Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal 
Matters Legislation (Amendment) Bill 2019) för att ändra ”Förordningen om förrymda 
brottslingar” (Fugitive Offenders Ordinance), vilket mötte massivt motstånd från 
medborgare i Hongkong, däribland domare, advokater, oppositionspolitiker, 
rättsaktivister, företagsgrupper och journalister, uttryckt på flera olika sätt sedan mars 
2019.

J. Efter 20 veckors protester tillkännagav den särskilda administrativa regionen 
Hongkongs administration slutligen den 23 oktober 2019 att förslaget formellt dragits 
tillbaka.

K. Det pandemokratiska lägret vann en överväldigande seger i distriktvalen i Hongkong 
den 24 november 2019.

L. Den kinesiska centralregeringen har reagerat på protesterna från medborgare i 
Hongkong genom att kontinuerligt intensifiera sina ansträngningar för att undergräva, 
ogiltigförklara och upphäva bestämmelser i grundlagen.

M. Undertryckandet av medborgerliga och mänskliga rättigheter på det kinesiska 
fastlandet, särskilt förtrycket av den uiguriska minoriteten i Folkrepubliken Kina, har 
lett till ökande oro internationellt, liksom i Hongkong, när det gäller behovet av att 
effektivt försvara Hongkongs friheter mot olaglig inblandning från centralregeringen.

N. Kinas förnekande av sina bindande skyldigheter enligt den kinesisk-brittiska 
gemensamma förklaringen har ifrågasatt Kinas trovärdighet och pålitlighet när det 
gäller att genomföra internationell rätt.

O. Nationella folkkongressens beslut om att införa nationell säkerhetslagstiftning för 
Hongkong bortser från bestämmelserna i grundlagen.
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P. Hongkongpolisen har åtnjutit strafflöshet för all den brutalitet som den begick mot 
demonstranter 2019 och 2020.

1. Europaparlamentet kritiserar skarpt Nationella folkkongressens antagande av den 
nationella säkerhetslagen för Hongkong som ett brott mot Kinas skyldigheter enligt den 
kinesisk-brittiska gemensamma förklaringen och Hongkongs grundlag, genom att den i 
praktiken avskaffar den höga grad av autonomi som Hongkong hade utlovats och 
överger principen om ”ett land, två system”.

2. Europaparlamentet uttrycker sitt kontinuerliga stöd till demokratirörelsen i Hongkong 
och uppmanar den särskilda administrativa regionen Hongkongs administration att dra 
tillbaka alla anklagelser mot fredliga demonstranter och avskaffa alla repressiva 
åtgärder mot medborgare i Hongkong som utövar sin yttrandefrihet, inbegripet bland 
andra Martin Lee, Margaret Ng, Lee Cheuk-yan, Benny Tai, Jimmy Lai, Albert Ho och 
Leung Kwok-hung.

3. Europaparlamentet uttrycker sin oro över upphävandet av journalisters rättigheter och 
de aldrig tidigare skådade påtryckningarna mot de fria mediernas rapportering i 
Hongkong.

4. Europaparlamentet uttrycker allt större oro över den ökade risk som den nationella 
säkerhetslagens ikraftträdande innebär för tiotusentals EU-medborgare i Hongkong.

5. Europaparlamentet kräver att Kinas centralregering återgår till att respektera den 
kinesisk-brittiska gemensamma förklaringen och Hongkongs grundlag och till att fullt 
ut tillämpa Hongkongs grundlag, bland annat genom att slutligen införa allmän rösträtt.

6. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att överväga att väcka talan 
vid Internationella domstolen och anföra att Kinas beslut att införa nationell 
säkerhetslagstiftning i Hongkong strider mot den kinesisk-brittiska gemensamma 
förklaringen och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter.

7. Europaparlamentet varnar för att en kränkning av Hongkongs höga grad av autonomi 
och dess friheter kommer att undergräva det internationella samfundets villighet att lita 
på Kina som partner och också kommer att så tvivel om Hongkongs framtida roll som 
ett relevant globalt finanscentrum.

8. Europaparlamentet konstaterar att Folkrepubliken Kinas politik att omvandla den 
tidigare ”ett land, två system”-principen till en princip med ”två enheter, en härskare” 
i hög grad lett till avståndstagande från folket i Taiwan, och betonar sin vilja att 
samarbeta med lämpliga partner för att bidra till att stärka demokratin i Taiwan.

9. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen, vice ordföranden/den höga 
representanten och medlemsstaterna att aktivt verka för att FN:s generalsekreterare eller 
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter utser ett särskilt sändebud för 
Hongkong, och därmed ansluta sig till initiativet från ordförandena för de brittiska, 
kanadensiska, australiska och nyzeeländska utrikesutskotten.
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10. Europaparlamentet uppmanar med kraft de medlemsstater som är medlemmar i FN:s 
säkerhetsråd att sammankalla ett s.k. Arriamöte för att diskutera situationen i Hongkong 
med aktivister, företrädare för icke-statliga organisationer och FN:s särskilda 
rapportörer.

11. Europaparlamentet uppmanar EU att stödja bildandet av en internationell kontaktgrupp 
för Hongkong för att övervaka situationen på fältet och samordna åtgärderna med 
internationella partner, särskilt med Förenade kungariket.

12. Europaparlamentet uppmanar rådet, och framför allt det tillträdande 
rådsordförandeskapet, att under 2020 slutföra arbetet med en EU-mekanism för globala 
sanktioner mot människorättskränkningar, vilket parlamentet uttryckte stöd för i sin 
resolution av den 14 mars 20198.

13. Europaparlamentet uppmanar EU, dess medlemsstater och det internationella samfundet 
att arbeta för införandet av lämpliga exportkontrollmekanismer för att förhindra att 
Kina, och i synnerhet Hongkong, får tillgång till teknik som används för att kränka 
grundläggande rättigheter.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att noggrant överväga hur de kan 
undvika ekonomiskt, och framför allt tekniskt, beroende av Kina, inbegripet i deras 
beslut om utvecklingen av 5G-näten.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut tillämpa de relevanta 
EU-riktlinjerna för mänskliga rättigheter, och att mobilisera all diplomatisk personal för 
att beslutsamt svara på gripanden av och fällande domar mot aktivister, bland annat 
genom att säkerställa observation vid rättegångar, begära fängelsebesök och nå ut till 
relevanta myndigheter för att med kraft uppmana dem att frige dem som frihetsberövats 
och dömts för att på fredligt sätt ha utövat sin yttrandefrihet.

16. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och 
medlemsstaternas delegationer att noggrant övervaka och regelbundet rapportera om 
förberedelserna inför det lagstiftande rådet, som för närvarande är planerat till 
september, och att särskilt notera huruvida kandidater orättmätigt har fråntagits rätten 
att ställa upp i val genom antingen processuella hinder eller grundlösa rättsliga 
förfaranden, med beaktande också av huruvida alla har möjlighet att samlas i 
kampanjsyfte och om väljarna kan avge sina röster fritt.

17. Europaparlamentet uppmanar Kinas centralregering att avstå från att utöva utpressning 
mot europeiska företag för att de ska stödja den nationella säkerhetslagen.

18. Europaparlamentet uppmanar Kinas myndigheter att avstå från att kategorisera 
internationellt stöd för Hongkongs självstyre och Hongkongs friheter som en så kallad 
inblandning i interna angelägenheter, eftersom dessa frågor rör Kinas bindande 
internationella skyldigheter.

8 Antagna texter, P8_TA(2019)0215.
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19. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning att bokförläggaren Gui Minhai, som är 
svensk medborgare, omedelbart ska försättas på fri fot.

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att också skapa en effektiv 
räddningsmekanism för att skydda de försvarare av Hongkongs friheter som riskerar att 
utsättas för förföljelse och som är i behov av skydd genom politisk asyl.

21. Europaparlamentet insisterar på att situationen i Hongkong och EU:s ståndpunkt när det 
gäller att försvara Hongkongs höga grad av autonomi måste tas upp vid toppmötet 
mellan EU och Kina i juni 2020 och senare även vid det möte mellan EU:s och Kinas 
ledare som ursprungligen planerades äga rum i september i Leipzig.

22. Europaparlamentet påminner om vikten av att EU fortsätter att ta upp frågan om 
människorättskränkningar i Kina i samband med varje politisk dialog och 
människorättsdialog med de kinesiska myndigheterna, i linje med EU:s åtagande att 
agera med en stark, klar och entydig stämma i sina förbindelser med landet. Parlamentet 
påminner vidare om att Kina har undertecknat ett stort antal internationella 
människorättsfördrag. Parlamentet uppmanar därför EU att fortsätta sin dialog med 
Kina för att säkerställa att landet lever upp till dessa åtaganden.

23. Europaparlamentet uppdrar åt kommissionen att informera den kinesiska sidan om att 
parlamentet kommer att beakta människorättssituationen i Kina, inbegripet i Hongkong, 
när det uppmanas att godkänna ett övergripande avtal om investeringar eller framtida 
handelsavtal med Kina.

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik och, för kännedom, till den särskilda administrativa 
regionen Hongkongs administration och Folkrepubliken Kinas regering.


