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Resolucija Evropskega parlamenta o zakonu Ljudske republike Kitajske o nacionalni 
varnosti v Hongkongu in nujnosti, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije 
Hongkonga
(2020/2665(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju temeljnega zakona Posebnega upravnega območja (PUO) Hongkong, ki 
je bil sprejet 4. aprila 1990 in je začel veljati 1. julija 1997,

– ob upoštevanju izjave podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko z dne 18. junija 2020 o zakonu Ljudske republike Kitajske 
o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnosti, da se EU zavzame za visoko stopnjo 
avtonomije Hongkonga,

– ob upoštevanju skupne izjave vlade Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna 
Irska ter vlade Ljudske republike Kitajske z dne 19. decembra 1984 o vprašanju 
Hongkonga, znane tudi kot skupna izjava Kitajske in Velike Britanije,

– ob upoštevanju priporočila Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2017 Svetu, 
Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko o Hongkongu, 20 let po predaji1,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker so se poleti leta 2019 v Posebnem upravnem območju Hongkong začeli množični 
protesti proti predlogu zakona o storilcih kaznivih dejanj na begu in medsebojni pravni 
pomoči v kazenskih zadevah, ki bi med drugim omogočil izročitev zapornikov Ljudski 
republiki Kitajski; ker so bili nasprotniki tega zakona zaskrbljeni, da bi spodkopal 
liberalni pravni sistem Hongkonga, ki je bil doslej v skladu z načelom „ena država, dva 
sistema“ v veliki meri neodvisen od pravnega sistema Ljudske republike Kitajske; ker je 
vlada Posebnega upravnega območja Hongkong medtem umaknila sporni zakon;

B. ker je kitajska komunistična partija 28. maja 2020 v Nacionalnem ljudskem kongresu v 
Pekingu, brez sodelovanja parlamenta Hongkonga, sprejela zakon o nacionalni varnosti, 
zaradi katerega se dejavnosti opozicije kaznujejo, predvideva pa tudi napotitev 
varnostnih sil v Hongkong; ker je to privedlo do novih demonstracij v Hongkongu, ki so 
povzročile dodatne spopade med policijo in protestniki ter številne aretacije;

C. ker je Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) kljub svojim kritikam glede 
dogodkov v zvezi z zakonom o nacionalni varnosti nedavno želela pomiriti kitajsko 
vlado, saj je po pritisku iz Pekinga domnevno omilila elemente ključnega poročila o 
dezinformacijah; ker je zato skupna zunanja in varnostna politika EU vprašljiva;

D. ker se ozemeljska celovitost Ljudske republike Kitajske in skupna izjava vlade 

1 UL C 369, 11.10.2018, str. 156.
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Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter vlade Ljudske republike 
Kitajske o vprašanju Hongkonga ne smeta postavljati pod vprašaj;

E. ker je doslej medstrankarska mednarodna koalicija, ki jo sestavlja približno 
900 poslancev in oblikovalcev politik iz več kot 40 držav, vodita pa jo nekdanji 
guverner Hongkonga lord Patten in nekdanji zunanji minister Združenega kraljestva sir 
Malcolm Rifkind, izdala izjavo, v kateri je javno spregovorila, da je Peking enostransko 
uvedel zakon o nacionalni varnosti v Hongkongu in „če mednarodna skupnost ne more 
zaupati Pekingu, da drži dano besedo glede Hongkonga, mu ljudje pri drugih vprašanjih 
ne bodo verjeli“2;

1. je zaskrbljen zaradi trenutnega stanja v zvezi s sprejetjem zakona o nacionalni varnosti 
28. maja 2020 v Nacionalnem ljudskem kongresu, saj ta enostranska odločitev krši 
načelo „ena država, dva sistema“ in s tem spodkopava avtonomne pravice Hongkonga 
kot posebnega upravnega območja;

2. izraža bojazen, da bo odločitev Nacionalnega ljudskega kongresa ponovno postavila 
Hongkong v nestabilno situacijo in vodila v še več protestov; opozarja vlado Ljudske 
republike Kitajske, da je bil sporni zakon o storilcih kaznivih dejanj na begu in 
medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah že umaknjen in da bo imel zakon o 
nacionalni varnosti veliko bolj daljnosežne posledice in bo v mednarodni skupnosti 
znatno zmanjšal status Hongkonga kot avtonomne regije, kar bo imelo gospodarske 
posledice za Ljudsko republiko Kitajsko;

3. podpira vse oblike mirnih protestov in obsoja uporabo nasilja na obeh straneh; poudarja, 
da bi si morali obe strani prizadevati za soglasje in zadevo rešiti na miren način; upa, da 
bo vlada Ljudske republike Kitajske izpolnila zahteve protestnikov in zagotovila, da bo 
Hongkong ostal posebno upravno območje, s čimer bi pomirila napete razmere;

4. poudarja, da bi morale vse države članice razviti svoje zunanje odnose s Kitajsko na 
dvostranski ravni in da teh odnosov ne bi smela izpodbiti nobena enostranska odločitev 
EU; poudarja, da sta bila ESZD in komisar Borrell močno kritizirana, ker naj bi 
domnevno sprejela politiko popuščanja do kitajske vlade, kar je razvidno iz posebnega 
poročila ESZD o dezinformacijah v času krize COVID-19, za katero se zdi, da je bilo 
zaradi pritiska iz Pekinga znatno spremenjeno in omiljeno; je zato prepričan, da ESZD 
ne predstavlja ustreznih zunanjepolitičnih interesov držav članic;

5. poudarja, da tretje strani ne smejo ogroziti celovitosti Kitajske; poleg tega poudarja, da 
morajo vse strani spoštovati skupno izjavo Kitajske in Velike Britanije o Hongkongu;

6. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Evropski službi za 
zunanje delovanje, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter držav pristopnic in 
držav kandidatk, vladi in zakonodajnemu svetu Posebnega upravnega območja 
Hongkong ter vladi Ljudske republike Kitajske.

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
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