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B9-0176/2020

Europaparlamentets resolution om Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och om 
nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi
(2020/2665(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Hongkong, särskilt resolutionen av 
den 18 juli 20191,

– med beaktande av sin rekommendation av den 13 december 2017 till rådet, 
kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, om Hongkong – 20 år efter överlämnandet2,

– med beaktande av uttalandena från den höga representanten, på Europeiska unionens 
vägnar, av den 22 maj 2020 om tillkännagivandet från den kinesiska Nationella 
folkkongressens talesperson avseende Hongkong och av den 29 maj 2020 om 
Hongkong,

– med beaktande av uttalandet av den 28 maj 2020 från Förenade kungarikets 
utrikesminister Dominic Raab, Australiens utrikesminister Marise Payne, Kanadas 
utrikesminister François-Philippe Champagne och USA:s utrikesminister Michael 
Pompeo, om Hongkong,

– med beaktande av det gemensamma uttalandet från det 21:a toppmötet mellan EU och 
Kina den 9 april 2019,

– med beaktande av den särskilda administrativa regionen Hongkongs grundlag, som 
antogs den 4 april 1990 och trädde i kraft den 1 juli 1997,

– med beaktande av den gemensamma förklaringen av den 19 december 1984 från 
Förenade kungarikets regering och Folkrepubliken Kinas regering om 
Hongkong-frågan, även kallad den kinesisk-brittiska gemensamma förklaringen,

– med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter från 1966,

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

– med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 28 maj 2020 antogs vid den tredje sessionen för den trettonde Nationella 
folkkongressen en resolution med ett utkast till beslut om inrättande och förbättring av 
rättssystemet och genomförandemekanismer för den särskilda administrativa regionen 

1 Antagna texter, P9_TA(2019)0004.
2 EUT C 369, 11.10.2018, s. 156.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0004_SV.html
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Hongkong för att skydda den nationella säkerheten.

B. Genom resolutionen tillåts Nationella folkkongressens ständiga utskott att anta 
lagstiftning som är inriktad på separatism, omstörtande verksamhet, terrorism och 
utländsk inblandning i Hongkong.

C. I resolutionen nämns andra åtgärder som ska vidtas, bland annat utbildning i nationell 
säkerhet, inrättande av Folkrepubliken Kinas centralregerings nationella säkerhetsorgan 
i Hongkong och regelbunden rapportering från chefsministern till centralregeringen om 
Hongkongs fullgörande av skyldigheten att skydda den nationella säkerheten.

D. Efter att ha införts i bilaga III till grundlagen kommer lagstiftningen att tillämpas 
i Hongkong genom utfärdande, det vill säga med ett rättsligt meddelande i den officiella 
tidningen, utfärdat av chefsministern.

E. Chefsministern vädjade i en skrivelse som publicerades i tidningar den 29 maj 2020 till 
Hongkongs invånare om deras fulla förståelse och starka stöd för det beslut som fattats 
av Nationella folkkongressen. I skrivelsen anger hon att lagstiftningen skyddar den 
nationella säkerheten och syftar till att göra det möjligt för samhället att hitta en väg ut 
ur dödläget och återställa stabilitet så snart som möjligt, samt att återuppta utvecklingen 
av ekonomin och försörjningsmöjligheterna.

F. EU har uttryckt djup oro över de åtgärder som Kina vidtog den 28 maj 2020, och som 
inte överensstämmer med dess internationella åtaganden, den kinesisk-brittiska 
gemensamma förklaringen eller Hongkongs grundlag, och har förklarat att detta riskerar 
att allvarligt undergräva principen ”ett land, två system” och den särskilda 
administrativa regionen Hongkongs höga grad av autonomi.

G. Över 800 politiska ledare från hela världen har utfärdat ett gemensamt uttalande om 
deras stora betänkligheter mot Pekings ensidiga införande av nationell 
säkerhetslagstiftning i Hongkong, som de fördömer som ett omfattande angrepp på 
stadens autonomi, rättsstaten och de grundläggande friheterna, samt på respekten för 
principen ”ett land, två system”.

H. Europeiska unionen har ett stort intresse av att stabilitet och välstånd upprätthålls 
i Hongkong enligt principen ”ett land, två system”, och fäster stor vikt vid dels 
upprätthållandet av Hongkongs höga grad av autonomi, i linje med dess grundlag och 
med internationella åtaganden, dels respekten för denna princip.

I. I Hongkongs grundlag fastställs bestämmelser som garanterar skyddet för de mänskliga 
rättigheterna och de individuella friheterna. I artikel 27 i grundlagen garanteras 
yttrande-, tryck- och publikationsfriheten samt förenings-, mötes- och 
demonstrationsfriheten.

J. Den 20 april 2020 uppmanade ledamöter av Europaparlamentet med kraft 
chefsministern att säkerställa att åtalen mot 15 prodemokratiska aktivister som deltog 
i fredliga protester i Hongkong 2019 läggs ner. Den 13 maj 2020 uppmanade FN:s 
människorättsexperter med kraft myndigheterna i den särskilda administrativa regionen 
Hongkong att omedelbart avbryta lagföringen mot de 15 prodemokratiska aktivisterna.
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K. I artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) anges att ”[u]nionens 
åtgärder i internationella sammanhang ska utgå från de principer som har legat till grund 
för dess egen tillblivelse, utveckling och utvidgning och som den strävar efter att föra 
fram i resten av världen: demokrati, rättsstaten, de mänskliga rättigheternas och 
grundläggande friheternas universalitet och odelbarhet, respekt för människors värde, 
jämlikhet och solidaritet samt respekt för principerna i Förenta nationernas stadga och 
i folkrätten” och att ”[u]nionen ska utforma och föra en gemensam politik och vidta 
åtgärder samt verka för att säkerställa en hög grad av samarbete inom alla områden för 
internationella förbindelser för att [...] konsolidera och stödja demokrati, rättsstaten, de 
mänskliga rättigheterna och folkrätten”.

L. Förenade kungarikets utrikesminister Dominic Raab meddelade den 2 juni 2020 
i underhuset att om Kina fortsätter på den inslagna vägen med sin föreslagna 
lagstiftning kommer regeringen att införa nya arrangemang som tillåter innehavare av 
det speciella BNO-passet (British National Overseas passport) att komma till Förenade 
kungariket utan den nuvarande sexmånadersgränsen, för att bo och ansöka om att 
studera och arbeta där under förlängningsbara perioder på 12 månader, vilket också 
öppnar för medborgarskap.

1. Europaparlamentet beklagar djupt Nationella folkkongressens antagande den 28 maj 
2020 av en resolution om en nationell säkerhetslag för tillämpning i Hongkong. 
Parlamentet understryker att Kinas ensidiga införande av nationell säkerhetslagstiftning 
i Hongkong kränker Hongkongs autonomi, rättsstaten, de grundläggande friheterna och 
internationella avtal.

2. Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att respektera Kinas 
internationella förpliktelser enligt den kinesisk-brittiska gemensamma förklaringen. 
Parlamentet understryker att Kina till fullo bör respektera Hongkongs grundlag och 
principen ”ett land, två system”, och inte undergräva den särskilda administrativa 
regionen Hongkongs höga grad av autonomi. De kinesiska myndigheterna uppmanas att 
dra tillbaka den nationella säkerhetslagen.

3. Europaparlamentet understryker att Kina vid toppmötet mellan EU och Kina den 9 april 
2019 gick med på att stödja en fredlig lösning av regionala tvister och konflikter genom 
dialog och samråd. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att 
utan dröjsmål ta upp frågan om den nationella säkerhetslagen med de kinesiska 
myndigheterna.

4. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och vice ordföranden/den höga 
representanten att försvara Hongkongs höga grad av autonomi och att understryka EU:s 
åtagande att arbeta för att stärka demokratin, inklusive rättsstaten, rättsväsendets 
oberoende, grundläggande fri- och rättigheter, insyn och öppenhet samt informations- 
och yttrandefrihet i Hongkong.

5. Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i den särskilda administrativa regionen 
Hongkong att se till att åtalen mot de 15 prodemokratiska aktivisterna och politikerna 
samt mot fredliga demonstranter läggs ner och lagföringen stoppas.

6. Europaparlamentet uppmanar Hongkongs myndigheter att säkerställa att valet till det 
lagstiftande rådet i september 2020 genomförs på ett fritt, rättvist och öppet sätt.
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7. Europaparlamentet betonar att Hongkongs grundlag garanterar Hongkongs invånare 
yttrande-, tryck- och publikationsfrihet samt förenings-, mötes- och 
demonstrationsfrihet. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Hongkong och Kina att 
säkerställa skyddet av de mänskliga rättigheterna och de friheter som är inskrivna 
i Hongkongs grundlag för alla medborgare.

8. Europaparlamentet fördömer i hårda ordalag Kinas ständiga och ökande inblandning 
i Hongkongs inre angelägenheter, liksom Kinas påstående nyligen att den kinesisk-
brittiska gemensamma förklaringen från 1984 är ett historiskt dokument och därför inte 
längre är giltigt. Parlamentet understryker att den kinesiska regeringen är bunden av den 
gemensamma förklaringen, som är registrerad hos FN som ett rättsligt bindande fördrag, 
att upprätthålla Hongkongs höga grad av autonomi och dess rättigheter och friheter.

9. Europaparlamentet uppmanar rådet och vice ordföranden/den höga representanten att 
stödja inrättandet av en särskild FN-rapportör och/eller ett särskilt FN-sändebud för 
Hongkong som ska övervaka situationen för autonomi, rättsstaten, de grundläggande 
friheterna och genomförandet av internationella avtal med avseende på Hongkong.

10. Europaparlamentet uppmanar rådet och vice ordföranden/den höga representanten att 
samarbeta med det internationella samfundet för att inrätta en internationell 
kontaktgrupp för Hongkong.

11. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att överväga inrättandet av ett 
”livbåts”-system för Hongkongs invånare i händelse av en ytterligare försämring av 
situationen för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

12. Europaparlamentet stöder ett snabbt slutförande av förhandlingarna om EU:s mekanism 
för globala sanktioner, och uppmanar rådet att använda mekanismen för att införa 
sanktioner mot personer, grupper eller enheter som har gjort sig skyldiga till brott mot 
de mänskliga rättigheterna i Hongkong.

13. Europaparlamentet uppmanar med kraft EU att i enlighet med artikel 21 i EU-fördraget 
inkludera en människorättsklausul i alla framtida handelsavtal med Folkrepubliken 
Kina.

14. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck rådet och vice ordföranden/den höga 
representanten att se till att alla aspekter av EU:s förbindelser med Folkrepubliken Kina 
vägleds av de principer och värden som fastställs i artikel 21 i EU-fördraget, och att 
säkerställa att en ärlig diskussion hålls med Folkrepubliken Kina om Hongkong och 
andra människorättsfrågor, såsom uigurernas situation, vid det kommande toppmötet 
mellan EU och Kina.

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, Folkrepubliken Kinas regering och parlament samt 
den särskilda administrativa regionen Hongkongs chefsminister och församling.


