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B9-0174/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Honkongai piemērojamo ĶTR valsts drošības 
likumu un nepieciešamību ES aizstāvēt augstu Honkongas autonomijas līmeni
(2020/2665(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabala (SAR) Pamatlikumu, kas tika 
pieņemts 1990. gada 4. aprīlī un stājās spēkā 1997. gada 1. jūlijā,

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos 2020. gada 18. jūnija paziņojumu par Honkongai 
piemērojamo ĶTR valsts drošības likumu Honkongai un nepieciešamību Eiropas 
Savienībai aizstāvēt augstu Honkongas autonomijas līmeni;

– ņemot vērā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības un Ķīnas 
Tautas Republikas valdības 1984. gada 19. decembra kopīgo deklarāciju par Honkongas 
jautājumu, kas pazīstama arī kā Ķīnas un Lielbritānijas kopīgā deklarācija,

– ņemot vērā 2017. gada 13. decembra ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas 
priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas 
jautājumos par Honkongu 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai1,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā 2019. gada vasarā Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabalā sākās protesti pret 
ierosināto likumu par noziedzīgu nodarījumu izdarījušām meklētām personām un 
savstarpēju palīdzību krimināllietās, kas cita starpā ļautu izdot ieslodzītos Ķīnas Tautas 
Republikai; tā kā šā likumprojekta pretinieki baidījās, ka tas apdraudēs Honkongas 
liberālo tiesību sistēmu, kas līdz šim ir bijusi lielā mērā neatkarīga no Ķīnas Tautas 
Republikas tiesību sistēmas saskaņā ar principu “viena valsts – divas sistēmas”; tā kā 
Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabala valdība pēc tam šo pretrunīgo likumprojektu ir 
atsaukusi;

B. tā kā 2020. gada 28. maijā Ķīnas Komunistiskā partija Ķīnas Nacionālajā tautas 
kongresā Pekinā bez Honkongas parlamenta dalības pieņēma valsts drošības likumu, 
kas paredz sodu par opozīcijas darbībām un arī iespēju Honkongā izvietot drošības 
spēkus; tā kā tas Honkongā izraisīja jaunas demonstrācijas, kurās atkal notika 
sadursmes starp policiju un demonstrantiem un daudzas personas tika arestētas;

C. tā kā Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD), neraugoties uz to, ka tas ir kritizējis 
notikumus saistībā ar valsts drošības likumu, pēdējā laikā attiecībā uz Ķīnas valdību 
īsteno samierināšanas politiku, iespējams, svarīgā ziņojumā par dezinformāciju mazinot 
dažu elementu nozīmi, pakļaujoties spiedienam no Pekinas; tā kā tādēļ būtu jāapšauba 

1 OV L 369, 20.11.2018., 156. lpp.
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ES kopējā ārpolitika un drošības politika;

D. tā kā nebūtu jāapšauba Ķīnas Tautas Republikas teritoriālā integritāte un Lielbritānijas 
un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības 
kopīgā deklarācija par Honkongas jautājumu,

E. tā kā šobrīd partiju starptautiskā koalīcija, kurā ir aptuveni 900 parlamenta deputātu un 
politikas veidotāj no vairāk nekā 40 valstīm, bijušā Honkongas gubernatora lorda 
Patena un bijušā Apvienotās Karalistes ārlietu sekretāra Malkolma Rifkinda vadībā ir 
izplatījuši paziņojumu, kurā viņi nosoda Pekinas vienpusējo rīcību attiecībā uz valsts 
drošības likuma ieviešanu Honkongā un norāda “ja starptautiskā sabiedrība nevar 
uzticēties, ka Pekina turēs vārdu Honkongas jautājumā, cilvēki šaubīsies, vai ticēt tās 
solījumiem citos jautājumos”2,

1. pauž bažas par pašreizējo stāvokli attiecībā uz Nacionālās Tautas palātas 2020. gada 
28. maijā pieņemto valsts drošības likumu, jo šis vienpusējais lēmums pārkāpj principu 
“viena valsts – divas sistēmas” un tādējādi apdraud Honkongas kā Īpašās pārvaldes 
apgabala autonomās tiesības;

2. baidās, ka Nacionālās Tautas palātas lēmums kārtējo reizi Honkongā radīs nestabilu 
stāvokli un izraisīs jaunu protestu vilni; atgādina Ķīnas Tautas Republikai, ka 
pretrunīgais likums par noziedzīgu nodarījumu izdarījušām meklētām personām un 
savstarpēju palīdzību krimināllietās jau ir ticis atsaukts un ka valsts drošības likumam 
būs tālejošākas sekas un tas starptautiskajā sabiedrībā būtiski pazeminās Honkongas 
autonomā reģiona statusu, kas savukārt radīs ekonomiskas sekas Ķīnas Tautas 
Republikai;

3. atbalsta jebkāda veida miermīlīgus protestus un pauž nosodījumu par vardarbības 
izmantošanu neatkarīgi no tā, kura puse to izmanto; uzsver, ka abām pusēm būtu 
jācenšas vienoties, lai minēto situāciju atrisinātu mierīgā ceļā; pauž cerību, ka Ķīnas 
Tautas Republikas valdība, lai apturētu nokaitēto situāciju, ņems vērā demonstrētāju 
prasības un garantēs, ka Honkonga arī turpmāk būs Īpašās pārvaldes apgabals;

4. uzsver, ka visām dalībvalstīm būtu savas ārpolitikas attiecības ar Ķīnu jāveido divpusējā 
ceļā un ka šīs attiecības nedrīkst apšaubīt neviens vienpusējs ES lēmums; uzsver, ka 
EĀDD un komisārs Ž. Borels ir tikuši stingri kritizēti par, domājams, apzināti pieņemto 
samierināšanas politiku attiecībā uz Ķīnas valdību, par ko liecina EĀDD ziņojums par 
dezinformāciju Covid-19 krīzes laikā, kurš izskatās ievērojami grozīts un mīkstināts, 
pakļaujoties spiedienam no Pekinas; tādējādi ir pārliecināts, ka EĀDD nepārstāv 
attiecīgās dalībvalstu ārpolitikas intereses;

5. uzsver, ka trešās puses nedrīkst apdraudēt Ķīnas integritāti; turklāt uzsver, ka visām 
pusēm ir jāievēro Ķīnas un Lielbritānijas kopīgā deklarācija par Honkongu;

6. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Eiropas Ārējās darbības 
dienestam, Komisijai, dalībvalstu, pievienošanās valstu un kandidātvalstu valdībām un 

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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parlamentiem, Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabala valdībai un Likumdošanas 
padomei, kā arī Ķīnas Tautas Republikas valdībai.


