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B9-0174/2020

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 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 „A Kínai Népköztársaság hongkongi nemzetbiztonsági törvényéről és 
annak szükségességéről, hogy az EU megvédje Hongkong magas szintű autonómiáját” 
című 2020. június 18-i nyilatkozatára,

– tekintettel a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága 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 „20 évvel az átadást követően Hongkongról” című, a Tanácshoz, a 
Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió kül- és biztonságpolitikai 
főképviselőjéhez intézett 2017. december 13-i ajánlására1,

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

A. mivel 2019 nyarán Hongkong Különleges Közigazgatási Területen tömeges 
tiltakozások kezdődtek a szökésben levő bűnözőkről és a büntető ügyekben történő 
kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló törvényjavaslat ellen, amely többek között 
lehetővé tette a foglyok kiadatását a Kínai Népköztársaságnak; mivel e törvénytervezet 
ellenzői attól tartottak, hogy az aláásná Hongkong liberális jogrendszerét, amely addig 
nagymértékben független volt a Kínai Népköztársaság jogrendszerétől az „egy ország, 
két rendszer” elve alapján; mivel Hongkong Különleges Közigazgatási Terület 
kormánya azóta visszavonta a vitatott törvénytervezetet;

B. mivel 2020. május 28-án a Kínai Kommunista Párt a pekingi Nemzeti Népi 
Kongresszusban a hongkongi parlament részvétele nélkül elfogadott egy 
nemzetbiztonsági törvényt, amely büntethetővé teszi az ellenzéki tevékenységeket, és 
előírja a biztonsági erők Hongkongba való telepítését is; mivel ez újabb tüntetésekhez 
vezetett Hongkongban, amelyek során a rendőrség és a tüntetők között további 
összecsapásokra és számos letartóztatásra került sor;

C. mivel az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) annak ellenére, hogy bírálja a biztonsági 
törvényt övező eseményeket, a közelmúltban a kínai kormány tekintetében megbékélési 
politikát folytat és állítólag Peking nyomására felhígította a félretájékoztatásról szóló 

1 HL C 369., 2018.10.11., 156. o.
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kulcsfontosságú jelentés elemeit; mivel ezért az EU közös kül- és biztonságpolitikája 
megkérdőjelezendő;

D. mivel a Kínai Népköztársaság területi integritását, valamint a Nagy-Britannia és Észak-
Írország Egyesült Királysága kormányának és a Kínai Népköztársaság kormányának a 
hongkongi kérdésről szóló együttes nyilatkozatát nem szabad kétségbe vonni;

E. mivel az eddig több mint 40 ország mintegy 900 parlamenti képviselőjéből és politikai 
döntéshozójából álló, pártokon átívelő nemzetközi koalíció, amelyet Lord Patten, 
Hongkong volt kormányzója és Sir Malcolm Rifkind, az Egyesült Királyság volt 
külügyminisztere vezet, nyilatkozatot adott ki, amelyben elítélte a nemzetbiztonsági 
törvény Peking általi egyoldalú bevezetését Hongkongban, és kijelentette, hogy „Ha a 
nemzetközi közösség nem tud megbízni Pekingben, hogy az betartja szavát, amikor 
Hongkongról van szó, az emberek vonakodnak majd hinni neki más ügyekben is.”2;

1. aggasztja a nemzetbiztonsági törvénynek az Országos Népi Kamarában 2020. május 28-
án történő elfogadásával kapcsolatos jelenlegi helyzet, mivel ez az egyoldalú határozat 
sérti az „egy ország, két rendszer” elvet, és ezáltal aláássa Hongkong Különleges 
Közigazgatási Területként fennálló autonóm jogait;

2. attól tart, hogy az Országos Népkamara döntése ismét instabil helyzetbe hozza 
Hongkongot, és fokozza a tiltakozásokat; emlékezteti a Kínai Népköztársaság 
kormányát, hogy a szökésben levő bűnözőkről és a büntető ügyekben történő kölcsönös 
bűnügyi jogsegélyről szóló vitatott törvényt már visszavonták, és hogy a 
nemzetbiztonsági törvény sokkal messzemenőbb következményekkel jár, amelyek 
jelentősen csökkentik Hongkong státuszát mint autonóm régiót az államok nemzetközi 
közösségében, ami gazdasági következményekkel jár a Kínai Népköztársaságra nézve;

3. támogatja a békés tiltakozás minden formáját, és elítéli az erőszak alkalmazását mindkét 
fél részéről; hangsúlyozza, hogy mindkét félnek meg kell próbálnia konszenzust találni 
a helyzet békés megoldása érdekében; reméli, hogy a Kínai Népköztársaság kormánya 
válaszol a tüntetők követeléseire, és a felfokozott helyzet csillapítása érdekében 
garantálja Hongkong Különleges Közigazgatási Területként való fenntartását;

4. hangsúlyozza, hogy minden tagállamnak kétoldalúan kell kialakítania külpolitikai 
kapcsolatait Kínával, és hogy egyoldalú uniós határozatok nem kérdőjelezhetik meg 
azokat; hangsúlyozza, hogy az EKSZ-et és Borrell biztost súlyos kritikák érték, amiért a 
kínai kormány tekintetében feltehetőleg megbékélési politikát fogadtak el, amit a 
Covid19-válság alatti félretájékoztatásról szóló EKSZ-különjelentés is bizonyít, amelyet 
pekingi nyomásra jelentősen megváltoztattak és felhígítottak; ezért meggyőződése, 
hogy az EKSZ nem képviseli a tagállamok külpolitikai érdekeit;

5. hangsúlyozza, hogy Kína integritását nem veszélyeztethetik harmadik felek; 
hangsúlyozza továbbá, hogy a Hongkongról szóló kínai–brit együttes nyilatkozatot 
minden félnek tiszteletben kell tartania;

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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6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, az Európai Külügyi 
Szolgálatnak, a Bizottságnak, a tagállamok, a csatlakozó és tagjelölt országok 
kormányainak és parlamentjeinek, a Hongkong különleges közigazgatási körzet 
törvényhozó tanácsának és kormányának és a Kínai Népköztársaság kormányának.


