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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie w sprawie ustawy Chińskiej Republiki 
Ludowej o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu i konieczności obrony przez UE 
wysokiego stopnia autonomii Hongkongu
(2020/2665(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Hongkongu,

– uwzględniając swoje zalecenie z dnia 13 grudnia 2017 r. dla Rady, Komisji i 
wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i 
polityki bezpieczeństwa dotyczące Hongkongu 20 lat po jego przekazaniu Chińskiej 
Republice Ludowej1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 września 2018 r. w sprawie stanu stosunków 
między UE a Chinami2,

– uwzględniając oświadczenie w sprawie Hongkongu z dnia 29 maja 2020 r. wydane w 
imieniu Unii Europejskiej przez wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego 
przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa,

– uwzględniając oświadczenie w sprawie Hongkongu z dnia 28 maja 2020 r. wydane 
przez ministra spraw zagranicznych Zjednoczonego Królestwa Dominica Raaba, 
minister spraw zagranicznych Australii Marise Payne, ministra spraw zagranicznych 
Kanady François-Philippe’a Champagne’a oraz sekretarza stanu USA Michaela 
Pompea,

– uwzględniając przyjętą w dniu 4 kwietnia 1990 r. ustawę zasadniczą Specjalnego 
Regionu Administracyjnego Hongkong Chińskiej Republiki Ludowej (SRA ChRL), 
która weszła w życie w dniu 1 lipca 1997 r.,

– uwzględniając wspólne oświadczenie w sprawie Hongkongu, znane również jako 
wspólne oświadczenie chińsko-brytyjskie, wydane przez rząd Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz rząd Chińskiej Republiki Ludowej 
(ChRL) w dniu 19 grudnia 1984 r. i zarejestrowane przez rządy Chin i Zjednoczonego 
Królestwa oraz Organizację Narodów Zjednoczonych w dniu 12 czerwca 1985 r.,

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r.,

– uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (MPPOiP) z 
dnia 16 grudnia 1966 r.,

– uwzględniając ustawę o prawach człowieka i demokracji w Hongkongu przyjętą przez 

1 Dz.U. C 369 z 11.10.2018, s. 156.
2 Dz.U. C 433 z 23.12.2019, s. 103.
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USA w 2019 r.,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Komunistyczna Partia Chin (KPCh) podjęła szereg działań, które 
zasadniczo podważają autonomię i swobody Hongkongu, łamią obietnice złożone przez 
same Chiny ludności Hongkongu oraz bezpośrednio naruszają prawo międzynarodowe i 
traktaty, w tym zarejestrowany przez ONZ traktat międzynarodowy, jakim jest wspólne 
oświadczenie chińsko-brytyjskie;

B. mając na uwadze, że w dniu 15 kwietnia 2020 r. chińskie biuro łącznikowe w 
Hongkongu stwierdziło, że pandemia koronawirusa i ostatnie protesty zwróciły uwagę 
na konieczność wprowadzenia w Hongkongu przepisów o bezpieczeństwie narodowym;

C. mając na uwadze, że w dniu 28 maja 2020 r. podczas trzeciej sesji 13. 
Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL) przyjęto – jawnie 
naruszając ustawę zasadniczą – rezolucję dotyczącą decyzji w sprawie ustanowienia i 
usprawnienia systemu prawnego i mechanizmów egzekwowania prawa w odniesieniu 
do Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong w celu ochrony bezpieczeństwa 
narodowego;

D. mając na uwadze, że w rezolucji upoważniono Stały Komitet OZPL do przyjęcia 
przepisów wymierzonych w separatyzm, działalność wywrotową przeciwko władzy 
państwowej, terroryzm i zagraniczne ingerencje w sprawy Hongkongu; mając na 
uwadze, że umożliwia ona również agencjom bezpieczeństwa działającym pod 
auspicjami rządu centralnego Chin tworzenie oddziałów w celu prowadzenia w 
Hongkongu działalności służącej powstrzymywaniu, zatrzymywaniu i karaniu osób 
zagrażających bezpieczeństwu narodowemu; mając na uwadze, że przepisy te mają 
wejść w życie najpóźniej we wrześniu;

E. mając na uwadze, że jednostronne i arbitralne narzucenie przez Chiny przepisów o 
bezpieczeństwie narodowym narusza art. 23 ustawy zasadniczej Hongkongu, w myśl 
którego SRA ChRL samodzielnie ustanawia przepisy w zakresie bezpieczeństwa 
narodowego; mając na uwadze, że próbę wprowadzenia w 2003 r. podobnej ustawy 
przez lokalny rząd Hongkongu powstrzymały protesty publiczne;

F. mając na uwadze, że w piśmie opublikowanym na łamach gazet w dniu 29 maja 2020 r. 
szefowa administracji zaapelowała do mieszkańców Hongkongu o pełne zrozumienie i 
zdecydowane poparcie dla decyzji przyjętej przez OZPL, stwierdzając, że przepisy te 
mają zapewnić bezpieczeństwo narodowe, pozwolić społeczeństwu wyjść z impasu i jak 
najszybciej przywrócić stabilność, a także umożliwić ponowny rozwój gospodarki i 
źródeł utrzymania;

G. mając na uwadze, że ogłoszenie nowych przepisów o bezpieczeństwie narodowym 
wywołało protesty w Hongkongu; mając na uwadze, że próbując rozpędzić 
demonstrantów, policja użyła gazu łzawiącego; mając na uwadze, że odbywające się w 
ostatnim roku protesty są wynikiem rosnącej od kilkudziesięciu lat nieufności 
mieszkańców Hongkongu do rządów w Hongkongu i Pekinie; mając na uwadze, że w 
związku z oczekiwanym wprowadzeniem nowych chińskich przepisów o 
bezpieczeństwie władze Hongkongu po raz pierwszy zakazały upamiętnienia protestów 
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na placu Tiananmen;

H. mając na uwadze, że nowe przepisy, w tym kontrowersyjna ustawa o hymnie 
narodowym, mogą jeszcze bardziej zagrozić podstawowym prawom i wolnościom, 
takim jak wolność prasy, prawo do pokojowych protestów, wolność wypowiedzi i 
zgromadzeń oraz wolność wyznania, jak ma to miejsce w Chinach kontynentalnych;

I. mając na uwadze, że proponowane przepisy są sprzeczne z zobowiązaniami w zakresie 
praw człowieka podjętymi przez Hongkong jako sygnatariusza Międzynarodowego 
paktu praw obywatelskich i politycznych (MPPOiP) i pojawiają się w momencie, gdy 
eksperci ONZ ds. praw człowieka już i tak apelują do rządu Hongkongu o reformę 
ustaw o zakazie podburzania i terroryzmu w celu dostosowania ich do wymogów 
międzynarodowych;

J. mając na uwadze, że stosunki z ChRL powinny opierać się na wzajemnym szacunku i 
zaufaniu; mając na uwadze, że decyzja Chin dodatkowo stawia pod znakiem zapytania 
ich wolę wypełnienia zobowiązań międzynarodowych;

K. mając na uwadze, że Pekin zablokował posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, na 
którym zamierzano omówić przepisy z ambasadorem Chin przy ONZ;

L. mając na uwadze, że art. 27 ustawy zasadniczej gwarantuje wolność słowa, prasy 
i publikacji, a także zrzeszania się, zgromadzeń, pochodów i demonstracji;

M. mając na uwadze, że panujące w Hongkongu wolności utorowały drogę do sukcesu 
gospodarczego i społecznego oraz powstania autentycznego i niezależnego 
społeczeństwa obywatelskiego, które aktywnie i konstruktywnie uczestniczy w życiu 
publicznym SRA ChRL;

N. mając na uwadze, że nawet po 1 lipca 1997 r. nie przestały obowiązywać wcześniejsze 
porozumienia dotyczące praw obywatelskich, politycznych, gospodarczych, 
społecznych i kulturalnych, jak również międzynarodowe porozumienia dotyczące praw 
człowieka; mając na uwadze, że ChRL również podpisała i ratyfikowała 
międzynarodowe porozumienia gwarantujące te prawa, a tym samym uznała znaczenie i 
uniwersalność praw człowieka;

O. mając na uwadze, że Unia Europejska jest żywotnie zainteresowana trwałą stabilnością 
i dobrobytem Hongkongu w oparciu o zasadę „jeden kraj, dwa systemy” oraz 
przywiązuje dużą wagę do utrzymania wysokiego stopnia autonomii Hongkongu 
zgodnie z ustawą zasadniczą i zobowiązaniami międzynarodowymi;

P. mając na uwadze, że wybory do Rady Ustawodawczej Hongkongu zaplanowano na 
wrzesień 2020 r.;

1. jest poważnie zaniepokojony przyjęciem przez OZPL w dniu 28 maja 2020 r. rezolucji 
w sprawie ustawy o bezpieczeństwie narodowym, która ma obowiązywać w 
Hongkongu; podkreśla, że jednostronne wprowadzenie przez Chiny przepisów o 
bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu to zamach na autonomię, praworządność i 
podstawowe wolności tego miasta oraz najpoważniejsze zagrożenie dla ludności 
Hongkongu od czasów jego przekazania w 1997 r.;
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2. zwraca uwagę, że zgodnie z art. 23 ustawy zasadniczej to rząd Hongkongu, a nie Pekin 
powinien ustanawiać i wprowadzać w życie przepisy dotyczące bezpieczeństwa 
narodowego;

3. ostrzega, że wszelkie próby narzucenia przepisów w zakresie bezpieczeństwa 
narodowego wbrew woli mieszkańców Hongkongu będą prowadzić do poważnej 
destabilizacji i zagrożenia przyszłości Hongkongu jako otwartego miasta o 
międzynarodowym charakterze;

4. wzywa władze chińskie do przestrzegania międzynarodowych zobowiązań Chin 
wynikających ze wspólnego oświadczenia chińsko-brytyjskiego; przypomina, że Chiny 
powinny w pełni przestrzegać ustawy zasadniczej i zasady „jeden kraj, dwa systemy”; 
podkreśla, że Chiny nie powinny naruszać wysokiego stopnia autonomii Specjalnego 
Regionu Administracyjnego Hongkong; wzywa władze chińskie do wycofania ustawy o 
bezpieczeństwie narodowym;

5. zdecydowanie potępia ciągłe i coraz częstsze ingerowanie przez Chiny w sprawy 
wewnętrzne Hongkongu, jak również niedawne stwierdzenie Chin, że wspólne 
oświadczenie chińsko-brytyjskie z 1984 r. to dokument historyczny, a więc już nie 
obowiązuje; podkreśla, że wspólne oświadczenie, zarejestrowane w ONZ jako prawnie 
wiążący traktat, zobowiązuje rząd chiński do utrzymania wysokiego stopnia autonomii 
oraz praw i swobód Hongkongu;

6. podkreśla, że nieprzestrzeganie przez Pekin prawa międzynarodowego i stałych 
porozumień dotyczących Hongkongu naruszy zaufanie i doprowadzi do dalszego 
spadku jego wiarygodności na arenie międzynarodowej;

7. wzywa rząd Hongkongu do zaprzestania ścigania, uwolnienia i wycofania zarzutów 
wobec pokojowych demonstrantów, w tym założyciela Demokratycznej Partii 
Hongkongu Martina Lee Chu-minga, przedsiębiorcy Jimmy’ego Laia i wszystkich osób 
zatrzymanych podczas protestów w obronie pokojowego korzystania z prawa do 
wolności wypowiedzi i przed tymi protestami;

8. potępia grożenie kandydatom ich wykluczeniem z wrześniowych wyborów do Rady 
Ustawodawczej; apeluje do władz Hongkongu o dopilnowanie, aby wybory do Rady 
Ustawodawczej były wolne, uczciwe i przejrzyste;

9. jest zdania, że reakcja UE na chińskie represje wobec Hongkongu będzie jednym z 
najtrudniejszych sprawdzianów deklarowanego zaangażowania UE na rzecz 
demokracji, praw człowieka i praworządności;

10. wzywa Radę i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela do 
współpracy ze społecznością międzynarodową w celu ustanowienia międzynarodowej 
grupy kontaktowej ds. Hongkongu;

11. wzywa instytucje unijne, aby poparły powołanie specjalnego wysłannika ONZ ds. 
Hongkongu w celu monitorowania stanu autonomii, praworządności, podstawowych 
wolności i przestrzegania porozumień międzynarodowych dotyczących Hongkongu;

12. apeluje o szybkie zakończenie negocjacji w sprawie globalnego systemu sankcji UE i 
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wzywa Radę do stosowania mechanizmu sankcji wobec osób, grup lub podmiotów 
odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka w Hongkongu;

13. popiera mieszkańców Hongkongu zdecydowanie korzystających z prawa do wolności 
słowa, wolności prasy i innych podstawowych wolności przewidzianych w ustawie 
zasadniczej i we wspólnym oświadczeniu;

14. apeluje o uwzględnienie klauzuli dotyczącej praw człowieka we wszystkich przyszłych 
rozmowach handlowych i inwestycyjnych, w tym rozmowach na temat kompleksowej 
umowy inwestycyjnej z Chinami, oraz wpisanie praw człowieka i Hongkongu do 
porządku obrad następnego szczytu UE–Chiny;

15. przypomina, że ścisłe przestrzeganie ustawy zasadniczej Specjalnego Regionu 
Administracyjnego Hongkong ma kluczowe znaczenie dla rozwoju oraz dalszego 
wzmacniania i rozszerzania obecnych i przyszłych stosunków z UE oraz że ingerowanie 
w sprawy wewnętrzne Hongkongu może podważać tę zasadę i dlatego należy go 
unikać;

16. apeluje do UE o obronę wysokiego stopnia autonomii Hongkongu i podkreślenie 
swojego zaangażowania w umacnianie demokracji, w tym praworządności, 
niezależności sądów, podstawowych wolności i praw, przejrzystości oraz wolności 
informacji i wypowiedzi w Hongkongu;

17. wyraża uznanie dla odwagi obywateli Chin, którzy w czerwcu 1989 r. zebrali się na 
placu Tiananmen w Pekinie, domagając się likwidacji korupcji oraz reform 
politycznych i swobód obywatelskich; wzywa przywódców Komunistycznej Partii 
Chin, by przeprowadzili dochodzenie i postawili przed sądem osoby odpowiedzialne za 
brutalne i krwawe stłumienie tych protestów; apeluje do władz Chin, by pozwoliły 
upamiętniać masakrę na placu Tiananmen nie tylko w Hongkongu, lecz również na 
całym terytorium ChRL;

18. popiera demokratyczne dążenia obywateli Hongkongu, w tym wyznaczony w ustawie 
zasadniczej „ostateczny cel” w postaci wyłaniania szefa administracji i wszystkich 
członków Rady Ustawodawczej w wyborach powszechnych; apeluje do 
wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela, by monitorował 
przygotowania do nadchodzących wyborów do Rady Ustawodawczej w Hongkongu, a 
także same wybory, umożliwiając w ten sposób szybką i zdecydowaną reakcję na 
wszelkie ingerencje w ten demokratyczny proces, w tym na wykluczenie kandydatów, 
jak miało to na przykład miejsce w 2016 r.;

19. apeluje do wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela, by zacieśnił 
współpracę z krajami i partnerami o podobnych poglądach, takimi jak Stany 
Zjednoczone, Zjednoczone Królestwo, Australia, Japonia, Nowa Zelandia, Korea 
Południowa i Tajwan, i wraz z nimi powstrzymał ograniczanie swobód w Hongkongu 
oraz przekonał Komunistyczną Partię Chin do realizacji obietnic złożonych zgodnie z 
zasadą „jeden kraj, dwa systemy” i wypełnienia jej zobowiązań wynikających z prawa 
międzynarodowego;

20. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Komisji, rządom i parlamentom państw 
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członkowskich oraz krajów przystępujących i kandydujących, rządowi i parlamentowi 
Chińskiej Republiki Ludowej oraz szefowej administracji i zgromadzeniu Specjalnego 
Regionu Administracyjnego Hongkong.


