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B9-0174/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o zákone ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong 
a potrebe, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu
(2020/2665(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na základný zákon Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong prijatý 
4. apríla 1990, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 1997,

– so zreteľom na vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 18. júna 2020 o zákone ČĽR o národnej 
bezpečnosti pre Hongkong a potrebe, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie 
Hongkongu,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a 
Severného Írska a vlády Čínskej ľudovej republiky k otázke Hongkongu z 19. decembra 
1984, známe aj ako spoločné čínsko-britské vyhlásenie,

– so zreteľom na svoje odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej 
predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 13. decembra 2017 
týkajúce sa Hongkongu 20 rokov po jeho odovzdaní1,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže v lete 2019 sa v Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong začali hromadné 
protesty proti navrhovanému zákonu o páchateľoch trestných činov na úteku a 
vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach, ktorý by okrem iného umožnil 
vydávanie väzňov do Čínskej ľudovej republiky; keďže odporcovia tohto návrhu 
zákona sa obávali, že by oslabil liberálny právny systém Hongkongu, ktorý bol doteraz 
do veľkej miery nezávislý od systému Čínskej ľudovej republiky podľa zásady „jedna 
krajina, dva systémy“; keďže vláda Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong 
medzitým kontroverzný návrh zákona stiahla;

B. keďže 28. mája 2020 Komunistická strana Číny prijala v Národnom ľudovom kongrese 
v Pekingu bez účasti parlamentu Hongkongu vnútroštátny zákon o bezpečnosti, ktorým 
sa činnosti opozície stávajú trestne stíhateľnými, a stanovuje sa v ňom aj nasadenie 
bezpečnostných síl v Hongkongu; keďže to v Hongkongu viedlo k novým 
demonštráciám, ktoré viedli k ďalším konfrontáciám medzi políciou a demonštrantmi a 
k početným zatknutiam;

C. keďže Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) napriek kritike udalostí 
súvisiacich so zákonom o národnej bezpečnosti nedávno presadzovala politiku ústupkov 
voči čínskej vláde tým, že v nadväznosti na tlak Pekingu údajne zmiernila prvky 
kľúčovej správy o dezinformáciách; keďže spoločná zahraničná a bezpečnostná politika 

1 Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 156.
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EÚ by preto mala byť spochybnená;

D. keďže územná celistvosť Čínskej ľudovej republiky a spoločné vyhlásenie vlády 
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a vlády Čínskej ľudovej 
republiky o otázke Hongkongu sa nesmú spochybňovať;

E. keďže doteraz medzinárodná koalícia približne 900 poslancov a tvorcov politík z viac 
ako 40 krajín pod vedením bývalého guvernéra Hongkongu lorda Pattenas a bývalého 
ministra zahraničných vecí Spojeného kráľovstva Sira Malcolma Rifkinda vydala 
vyhlásenie, v ktorom odsudzuje jednostranné zavedenie zákona o národnej bezpečnosti 
v Hongkongu Pekingom a v ktorom sa uvádza, že „ak medzinárodné spoločenstvo 
nemôže dôverovať Pekingu, že v súvislosti s Hongkongom dodrží slovo, ľudia sa budú 
zdráhať prijať jeho prísľuby v iných otázkach“2;

1. vyjadruje znepokojenie nad súčasnou situáciou týkajúcou sa prijatia zákona o národnej 
bezpečnosti 28. mája 2020 v Národnej ľudovej snemovni, keďže týmto jednostranným 
rozhodnutím sa porušuje zásada „jedna krajina, dva systémy“, čím sa podkopávajú 
autonómne práva Hongkongu ako osobitnej administratívnej oblasti;

2. obáva sa, že rozhodnutím Národnej ľudovej snemovne sa Hongkong opäť dostane do 
nestabilnej situácie a povedie to k väčším protestom; pripomína vláde Čínskej ľudovej 
republiky, že kontroverzný zákon o páchateľoch na úteku a vzájomnej právnej pomoci v 
trestných veciach už bol stiahnutý a že zákon o národnej bezpečnosti bude mať oveľa 
ďalekosiahlejšie dôsledky a výrazne oslabí postavenie Hongkongu ako autonómneho 
regiónu v medzinárodnom spoločenstve, čo bude mať pre Čínsku ľudovú republiku 
hospodárske dôsledky;

3. podporuje akúkoľvek formu pokojných protestov a odsudzuje používanie násilia oboma 
stranami; zdôrazňuje, že obe strany by sa mali usilovať o dosiahnutie konsenzu s 
cieľom vyriešiť situáciu mierovou cestou; dúfa, že vláda Čínskej ľudovej republiky 
splní požiadavky demonštrantov tým, že zaručí, aby Hongkong zostal osobitnou 
administratívnou oblasťou, s cieľom upokojiť napätú situáciu;

4. zdôrazňuje, že všetky členské štáty by mali rozvíjať zahraničnopolitické vzťahy s Čínou 
na dvojstrannej úrovni a že žiadne jednostranné rozhodnutia EÚ ich nemôžu 
spochybňovať; zdôrazňuje, že ESVČ a podpredseda Komisie Borrell boli terčom silnej 
kritiky za údajné prijatie politiky ústupkov voči čínskej vláde, čo preukazuje osobitná 
správa ESVČ o dezinformáciách počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19, ktorá 
bola v dôsledku tlaku Pekingu podľa všetkého výrazne upravená a zmiernená; vyjadruje 
preto presvedčenie, že ESVČ nezastupuje príslušné záujmy zahraničnej politiky 
členských štátov;

5. zdôrazňuje, že celistvosť Číny nesmie byť ohrozovaná tretími stranami; okrem toho 
zdôrazňuje, že všetky strany musia dodržiavať spoločné čínsko-britské vyhlásenie o 
Hongkongu;

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. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Európskej službe pre 
vonkajšiu činnosť, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a pristupujúcich a 
kandidátskych krajín, vláde a legislatívnej rade Osobitnej administratívnej oblasti 
Hongkong a vláde Čínskej ľudovej republiky.


