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B9-0174/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la legea adoptată de Republica Populară 
Chineză privind securitatea națională în Hong Kong și la necesitatea ca UE să apere 
gradul ridicat de autonomie al Hong Kong-ului
(2020/2665(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere Legea fundamentală a Regiunii Administrative Speciale (RAS) Hong 
Kong, adoptată la 4 aprilie 1990, care a intrat în vigoare la 1 iulie 1997,

– având în vedere declarația din 18 iunie 2020 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, privind legea 
adoptată de Republica Populară Chineză privind securitatea națională în Hong Kong și 
la necesitatea ca UE să apere gradul ridicat de autonomie al Hong Kong-ului,

– având în vedere Declarația comună din 19 decembrie 1984 adoptată de Guvernul 
Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și de Guvernul Republicii 
Populare Chineze cu privire la chestiunea referitoare la Hong Kong, cunoscută, de 
asemenea, sub denumirea de Declarația comună chino-britanică,

– având în vedere recomandările sale din 13 decembrie 2017 adresate Consiliului, 
Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate privind Hong Kong-ul, la 20 de ani de la retrocedarea 
acestuia1,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, în vara anului 2019, în Regiunea Administrativă Specială Hong Kong au 
început proteste în masă împotriva unei propuneri de lege privind infractorii fugari și 
asistența judiciară reciprocă în materie penală, care, printre altele, ar fi permis 
extrădarea deținuților către Republica Populară Chineză; întrucât opozanții acestui 
proiect de lege se temeau că acesta ar submina sistemul juridic liberal din Hong Kong, 
care, până în acel moment, a fost în mare măsură independent de cel al Republicii 
Populare Chineze, conform principiului „o țară, două sisteme”; întrucât guvernul 
Regiunii Administrative Speciale Hong Kong a retras de atunci acest proiect de lege 
controversat;

B. întrucât la 28 mai 2020, Partidul Comunist Chinez a adoptat în Congresul Național al 
Poporului din Beijing, fără participarea Parlamentului din Hong Kong, o lege privind 
securitatea națională conform căreia activitățile de opoziție devin pasibile de sancțiuni și 
prevede totodată desfășurarea unor forțe de securitate în Hong Kong; întrucât aceasta a 
declanșat noi demonstrații în Hong Kong, care au dus la confruntări ulterioare între 
poliție și demonstranți și la numeroase arestări;

1 JO C 369, 11.10.2018, p. 156.
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C. întrucât Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), în ciuda criticilor la adresa 
evenimentelor declanșate de legea privind securitatea națională, a dus recent o politică 
de concesii față de guvernul chinez, atenuând, se pare, anumite elemente ale unui raport 
esențial cu privire la dezinformare, în urma presiunii din partea Beijingului; întrucât, 
prin urmare, politica externă și de securitate comună a UE ar trebui repusă sub semnul 
întrebării;

D. întrucât integritatea teritorială a Republicii Populare Chineze și Declarația comună 
adoptată de Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și de 
Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la chestiunea referitoare la Hong Kong 
nu trebuie să fie puse în discuție;

E. întrucât, până în prezent, o coaliție internațională transpartinică, formată din 
aproximativ 900 de parlamentari și factori de decizie din peste 40 de țări, condusă de 
fostul guvernator al Hong Kong-ului, Lord Patten, și de fostul ministru britanic al 
afacerilor externe, Sir Malcolm Rifkind, a publicat o declarație în care condamna 
introducerea unilaterală de către Beijing a legii privind securitatea națională în Hong 
Kong, afirmând că „dacă comunitatea internațională nu poate avea încredere în cuvântul 
Beijing-ului în ceea ce privește Hong Kong-ul, populația nu va putea avea încredere în 
cuvântul său nici în alte domenii”2;

1. își exprimă îngrijorarea cu privire la situația actuală creată de adoptarea legii privind 
securitatea națională la 28 mai 2020 în Congresul Național al Poporului din Beijing, 
întrucât această decizie unilaterală încalcă principiul „o țară, două sisteme” și, prin 
urmare, subminează drepturile autonome ale Hong Kong-ului în calitate de Regiune 
Administrativă Specială;

2. își exprimă temerea că decizia Congresului Național al Poporului va destabiliza din nou 
situația în Hong Kong și va duce la intensificarea protestelor; reamintește guvernului 
Republicii Populare Chineze că legea controversată privind infractorii fugari și asistența 
judiciară reciprocă în materie penală a fost deja retrasă și că legea privind securitatea 
națională va avea implicații mult mai ample și va reduce semnificativ statutul de regiune 
autonomă a Hong Kong-ului în sânul comunității internaționale, cu consecințe 
economice pentru Republica Populară Chineză;

3. sprijină orice formă de protest pașnic și condamnă utilizarea violenței de oricare dintre 
părți; subliniază că ambele părți ar trebui să încerce să ajungă la un consens pentru a 
rezolva situația pe cale pașnică; speră că guvernul Republicii Populare Chineze va 
satisface cererile demonstranților garantând că Hong Kong-ul va rămâne o Regiune 
Administrativă Specială, astfel încât să aplaneze tensiunile;

4. subliniază că toate statele membre ar trebui să dezvolte relații de politică externă cu 
China la nivel bilateral și că nicio decizie unilaterală a UE nu poate pune în discuție 
aceste relații; subliniază că SEAE și comisarul Borrell au fost ținta unor critici dure 
pentru că ar fi adoptat o politică de concesii față de guvernul chinez, după cum a 
demonstrat raportul special al SEAE privind dezinformarea în timpul crizei provocate 

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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de pandemia de COVID-19, care se pare că fost modificat în mod semnificativ și 
atenuat ca urmare a presiunii din partea Beijingului; prin urmare, este convins că SEAE 
nu reprezintă interesele respective de politică externă ale statelor membre;

5. subliniază că integritatea Chinei nu trebuie să fie compromisă de terțe părți; subliniază, 
de asemenea, că Declarația comună chino-britanică privind Hong Kong-ul trebuie să fie 
respectată de toate părțile;

6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Serviciului European de Acțiune Externă, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor 
membre, statelor în curs de aderare și statelor candidate, guvernului și Consiliului 
legislativ al Regiunii Administrative Speciale Hong Kong și guvernului Republicii 
Populare Chineze.


