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Резолюция на Европейския парламент относно закона на КНР за националната 
сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата 
степен на автономност на Хонконг
(2020/2665(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид Основния закон (Basic Law) на Специалния административен 
район Хонконг, който беше приет на 4 април 1990 г. и който влезе в сила на 1 юли 
1997 г.,

– като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност от 18 юни 2020 г. относно закона на КНР за националната сигурност по 
отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на 
автономност на Хонконг,

– като взе предвид съвместната декларация на правителството на Обединеното 
кралство Великобритания и Северна Ирландия и правителството на Китайската 
народна република по въпроса за Хонконг от 19 декември 1984 г., известна също 
като Китайско-британската съвместна декларация,

– като взе предвид своята препоръка от 13 декември 2017 г. до Съвета, Комисията и 
заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Хонконг – 20 
години след предаването му на Китай1,

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че през лятото на 2019 г. в Специален административен район 
Хонконг започнаха масови протести срещу предложен закон за укриващи се 
закононарушители и правна взаимопомощ по наказателноправни въпроси, който, 
наред с другото, би позволил екстрадирането на затворници в Китайската народна 
република; като има предвид, че противниците на този закон се опасяваха, че това 
ще подкопае либералната правна система на Хонконг, която до този момент до 
голяма степен е била независима от тази на Китайската народна република в 
рамките на принципа „една държава — две системи“; като има предвид, че 
оттогава правителството на Специален административен район Хонконг е 
оттеглило спорния закон;

Б. като има предвид, че на 28 май 2020 г. Китайската комунистическа партия прие в 
Общокитайското събрание на народните представители в Пекин, без участието на 
Парламента на Хонконг, закон за националната сигурност, който прави наказуеми 
опозиционните действия и също така предвижда разполагане на силите за 

1 ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 156.
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сигурност в Хонконг; като има предвид, че това предизвика нови демонстрации в 
Хонконг, които доведоха до нови сблъсъци между полицията и демонстрантите и 
до многобройни арести;

В. като има предвид, че Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), въпреки 
отправените критики относно събитията около закона за националната сигурност, 
предприе наскоро политика на помирение спрямо китайското правителство, като 
смекчи елементи на ключов доклад относно дезинформацията след натиск от 
страна на Пекин; като има предвид, че поради това общата външна политика и 
политика на сигурност на ЕС следва да бъде поставена под въпрос;

Г. като има предвид, че териториалната неприкосновеност на Китайската народна 
република и съвместната декларация на правителството на Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия и правителството на Китайската народна 
република по въпроса за Хонконг не трябва да бъде поставяна под въпрос;

Д. като има предвид, че към днешна дата междупартийна международна коалиция от 
около 900 парламентаристи и участници в изготвянето на политики от повече от 
40 държави, водена от бившия губернатор на Хонконг лорд Патън и бившия 
министър на външните работи на Обединеното кралство, сър Малкълм Рифкинд, 
направи изявление, в което се осъжда едностранното въвеждане от Пекин на 
законодателство в областта на националната сигурност в Хонконг и се заявява, че 
„ако международната общност не може да се довери на Пекин да държи на думата 
си по отношение на Хонконг, хората няма да му имат доверие по други въпроси“2;

1. изразява загриженост относно настоящото положение във връзка с приемането от 
Общокитайското събрание на народните представители на 28 май 2020 г. на 
закона за националната сигурност, тъй като това едностранно решение нарушава 
принципа „една държава — две системи“ и по този начин подкопава автономните 
права на Хонконг като специален административен район;

2. изразява опасение, че решението на Общокитайското събрание на народните 
представители отново ще постави Хонконг в нестабилно положение и ще доведе 
до повече протести; припомня на правителството на Китайската народна 
република, че спорният закон относно правонарушителите бегълци и относно 
взаимопомощта по наказателноправни въпроси вече е оттеглен и че законът за 
националната сигурност ще има много допълнителни последици и силно ще 
засегне статута на Хонконг в международната общност като автономен регион, 
като това ще доведе и до икономически последици за Китайската народна 
република;

3. подкрепя всяка форма на мирен протест и осъжда използването на насилие от 
двете страни; подчертава, че и двете страни следва да се опитат да постигнат 
консенсус, за да разрешат ситуацията по мирен начин; изразява надежда, че 
правителството на Китайската народна република ще отговори на исканията на 
демонстрантите, като гарантира, че Хонконг ще продължи да бъде специален 

2 https://www.hongkongwatch.org/all-posts/2020/5/23/patten-led-group-of-198-parliamentarians-
from-23-countries-decry-flagrant-breach-of-the-sino-british-joint-declaration

https://www.hongkongwatch.org/all-posts/2020/5/23/patten-led-group-of-198-parliamentarians-from-23-countries-decry-flagrant-breach-of-the-sino-british-joint-declaration
https://www.hongkongwatch.org/all-posts/2020/5/23/patten-led-group-of-198-parliamentarians-from-23-countries-decry-flagrant-breach-of-the-sino-british-joint-declaration
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административен район, за да се успокои нажеженото положение;

4. подчертава, че всички държави членки следва да развиват двустранните си 
политически отношения с Китай на двустранна основа и че нито едно 
едностранно решение на ЕС не може да ги постави под въпрос; подчертава, че 
ЕСВД и члена на Комисията Борел бяха подложени на силна критика за 
предполагаемо възприемане на политика на помирение спрямо китайското 
правителство, както е видно от специалния доклад на ЕСВД относно 
дезинформацията по време на кризата, породена от COVID-19, който изглежда е 
бил значително променен и смекчен след натиск от Пекин; поради това изразява 
убеждение, че ЕСВД не представя съответните външнополитически интереси на 
държавите членки;

5. подчертава, че неприкосновеността на Китай не трябва да бъде компрометирана 
от трети страни; подчертава освен това, че Китайско-британската съвместна 
декларация относно Хонконг трябва да бъде зачитана от всички страни;

6. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), Комисията, правителствата и 
парламентите на държавите членки и на страните в процес на присъединяване и 
на страните кандидатки, правителството и Законодателния съвет на Специален 
административен район Хонконг и правителството на Китайската народна 
република.


