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Резолюция на Европейския парламент относно закона на КНР за националната 
сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата 
степен на автономност на Хонконг
(2020/2665(RSP))

Европейският парламент,

— като взе предвид Основния закон на Специалния административен район (САР) 
Хонконг, който беше приет на 4 април 1990 г. и който влезе в сила на 1 юли 
1997 г.,

— като взе предвид Международния пакт на ООН за граждански и политически 
права от 16 декември 1966 г.,

— като взе предвид съвместната декларация на правителството на Обединеното 
кралство и правителството на Китайската народна република по въпроса за 
Хонконг от 19 декември 1984 г., известна също като Китайско-британската 
съвместна декларация,

— като взе предвид политиката на ЕС за „единен Китай“,

— като взе предвид съвместното изявление от 21-вата среща на високо равнище 
между ЕС и Китай от 9 април 2019 г.,

— като взе предвид 37-ия диалог относно правата на човека между ЕС и Китай, 
проведен в Брюксел на 1 и 2 април 2019 г.,

— като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност от 12 март 2019 г., озаглавено „ЕС – Китай – стратегически 
перспективи“ (JOIN(2019)0005),

— като взе предвид декларацията на върховния представител от името на 
Европейския съюз във връзка с Хонконг от 28 май 2020 г.,

— като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че суверенитетът над Хонконг беше прехвърлен от 
Обединеното кралство на Китайската народна република (КНР) на 1 юли 1997 г., 
като с това беше сложен край на продължилия десетилетия британски 
колониализъм в тази китайска територия; като има предвид, че Китайско-
британската съвместна декларация от 1984 г. гарантира, а Основният закон на 
Специалния административен район (САР) Хонконг от 1990 г. урежда, че 
Хонконг ще запази автономността и независимостта на изпълнителната, 
законодателната и съдебната власт в продължение на 50 години след предаването 
на суверенитета; като има предвид, че точка 3, параграф 2 от Китайско-
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британската декларация от 1984 г. поставя политиката за сигурност и отбрана под 
контрола на правителството на Китайската народна република;

Б. като има предвид, че третата сесия на тринадесетото Общокитайско събрание на 
народните представители  даде разрешение на Постоянния комитет на 
Общокитайското събрание на народните представители да обнародва закон за 
националната сигурност в Хонконг; като има предвид, че това решение е било 
взето официално в съответствие с член 18 от Основния закон;

В. като има предвид, че в много държави новите закони за сигурността поставиха 
основите за нарушаване на демократичните и граждански права в целия свят;

Г. като има предвид, че през годините гражданите на Хонконг станаха свидетели на 
масови демонстрации в подкрепа на демокрацията, правата на човека и 
демократичните права, залегнали в Основния закон; като има предвид, че през 
април 2020 г. 15 водещи активисти бяха задържани и срещу тях бяха повдигнати 
различни обвинения;

Д. като има предвид, че президентът на САЩ Тръмп непрекъснато ескалира 
конфронтацията с Китай по отношение на въпроси, свързани с търговията, 
телекомуникациите, медиите, студентските визи, Южнокитайско море и 
коронавируса; като има предвид, че тази ескалация на напрежението от страна на 
САЩ има много проблематични последици за мира и сигурността, основания на 
правила международен световен ред, международната търговия и социалната 
сигурност в световен мащаб; като има предвид, че администрацията на САЩ 
едностранно подкопава основите на мултилатерализма;

Е. като има предвид, че ЕС и Китай заявиха отново, че всички права на човека са 
универсални, неделими, взаимозависими и взаимосвързани, и като има предвид, 
че те постигнаха съгласие да продължат диалога относно правата на човека и да 
си сътрудничат на форумите на ООН;

Ж. като има предвид, че в съвместната декларация от срещата на високо равнище 
между ЕС и Китай двете страни се ангажираха да спазват Устава на ООН и 
международното право и всичките три стълба на системата на ООН, а именно 
мира и сигурността, развитието и правата на човека;

З. като има предвид, че в съответствие с Устава на Организацията на обединените 
нации и международното право Европейският съюз трябва да зачита суверенните 
държави и да допринася за възстановяването на основите на мултилатерализма, 
който е обект на непрекъснати атаки от страна на САЩ; като има предвид, че 
Китайската народна република е стратегически партньор за възстановяване на 
основаната на закона система от международни отношения, която се базира на 
мира, суверенитета, сътрудничеството и социалния напредък;

И. като има предвид, че някои многонационални и сред тях европейски дружества 
използват Хонконг като платформа за своите печалби поради много ниското 
равнище на данъчно облагане и високото ниво на „данъчна оптимизация“ за 
жителите и дружествата; като има предвид, че през 2017 – 2018 г. Хонконг беше 
включен в списъка за наблюдение и беше задължен да изпълни съответните 
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критерии на ЕС с краен срок 2018 г., за да избегне да бъде поставен в черен 
списък за неспазване; като има предвид, че на 12 март 2019 г. Европейската 
комисия извади Хонконг от списъка на ЕС за наблюдение на данъчните 
юрисдикции, които не оказват съдействие;

1. отново заявява, че законодателството в областта на сигурността не трябва да 
засяга независимостта и изключителната компетентност на съдебните органи и не 
следва да подкопава задълженията съгласно Международния пакт за 
икономически, социални и културни права, нито да подкопава свободи като  
свободата на словото, свободата на гласуване, свободата на медиите, свободата на 
сдружаване и на събрания, свободата на демонстрации, свободата за създаване на 
профсъюзи и за стачкуване, както и свободата на научните изследвания и 
културното, езиковото и художественото изразяване, и с него не следва да се 
злоупотребява с цел атакуване на активисти в областта на правата на човека и 
тормоз на медиите и критикуващите правителството;

2. отчита, че политиката на ЕС за „единен Китай“ и зачитането на основните 
международни споразумения относно Хонконг, както и Уставът на ООН и 
международното право са крайъгълни камъни на отношенията между ЕС и Китай;

3. подчертава, че Хонконг е част от Китайската народна република, със статут на 
специален административен район (САР) съгласно принципа „една държава, две 
системи“, с единствена по рода си конституция, която не следва да бъде обект на 
чуждестранна намеса;

4. призовава Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните 
представители да задълбочи проактивния диалог с народа на Хонконг чрез 
правителството на Специалния административен район Хонконг във връзка с 
дългосрочното развитие на региона, и по-специално процеса на преразглеждане и 
изготвяне на новото законодателство в областта на сигурността, и да вземе 
предвид техните опасения; насърчава местните общности в Хонконг да се 
ангажират по-тясно със съответните общности на континента чрез културно 
разбирателство и езиков обмен, вместо да прибягват до ксенофобия, расизъм и 
предразсъдъци;

5. признава, че въпреки че е необходим закон за сигурността в САР Хонконг, както е 
предвидено в член 23 от Основния закон, съществуват предизвикателства при 
въвеждането на закона в тези толкова чувствителни времена; отбелязва, че някои 
антиправителствени демонстранти вече са били обвинени в САР Хонконг в 
„посегателство срещу реда на управление“ и „подбуждане към насилие“ съгласно 
действащите закони в САР Хонконг, което показва, че може да не е необходим 
нов, всеобхватен и спорен закон за сигурността;

6. призовава законодателите и органите на Китай да продължат да гарантират 
високата степен на автономност на Хонконг, предвидена в Основния закон и в 
Китайско-британската съвместна декларация;

7. подчертава, че никой не следва да подлежи на административни или наказателни 
санкции за участие в мирен протест; настоятелно призовава правителството на 
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САР Хонконг да освободи лицата, включително непълнолетните, задържани в 
затвори или полицейски участъци без обвинение;

8. настоятелно призовава ръководителя на изпълнителната власт на САР Хонконг г-
жа Кари Лам да възстанови и подобри доверието, като започне диалог с 
представители на опозицията и общности от активисти;

9. счита, че правителството на САР Хонконг трябва да постави на първо място 
интересите на своя народ, а не на предприятията, финансовия сектор, 
конгломератите и мултинационалните дружества, със съгласувани политики за 
преодоляване на огромното социално неравенство и нарастващата бедност, както 
и да предприеме мащабни обществени програми за справяне със сериозната липса 
на социални жилища, лошото здравеопазване и недостатъчно финансираните 
образователни системи, като всичко това е допринесло за нестабилността и 
непрекъснатите цикли на насилие;

10. осъжда намерението на британското правителство да предложи освобождаване от 
изискванията за гражданство или за пребиваване на притежателите на британски 
паспорти за отвъдморски територии от Хонконг като допълнителна провокация от 
външна сила и злоупотреба с нейния статут на колонизатор – 23 години след 
предаването на Хонконг;

11. призовава Тайван да се въздържа от намеса в Хонконг, за да разсее напрежението 
между Китай и Хонконг, и да възпрепятства САЩ да го използват като претекст 
за допълнително усложняване на положението;

12. осъжда едностранното решение на президента на Съединените американски щати 
да прекрати привилегирования статут на Хонконг като ненужна ответна мярка, 
която ефективно променя специалния статут на Хонконг, признат в 
международното право, и ще окаже не само отрицателно въздействие върху 
икономическото и социалното положение на територията и просперитета на 
нейния народ, но също така и върху дипломатическите отношения с Китай като 
цяло, с възможни последици върху все по-нестабилния Азиатско-тихоокеански 
регион;

13. изразява съжаление относно намесата на президента Тръмп като подкопаваща 
дългогодишното съществуване на принципа „една държава, две системи“ и 
потенциалните последици, които решението му би могло да има за Хонконг;

14. приветства факта, че в резултат от срещата на високо равнище между ЕС и Китай 
през 2019 г. двете страни потвърдиха стратегическото си партньорство и 
демонстрираха своята политическа воля за обсъждане и намиране на решения в 
области, в които партньорите имат различни виждания и подходи; призовава 
следващата среща на високо равнище между ЕС и Китай да потвърди отново 
основаното на взаимно сътрудничество стратегическо партньорство между ЕС и 
Китай и призовава за открита дискусия с цел намиране на решения в областите, в 
които партньорите имат различни виждания и подходи; подчертава значението на 
по-тясното сътрудничество между Европейския съюз и Китайската народна 
република в различни сектори и необходимостта отношенията да се основават на 
разбирателство и взаимно изгодни споразумения; припомня значението на 
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добрите отношения с Китай в контекста на пандемията от COVID-19, при която 
китайските органи оказаха тясно сътрудничество на различни държави членки и 
демонстрираха солидарност;

15. отново заявява, че дейностите на държавите – членки на ЕС в трети държави 
трябва да бъдат в пълно съответствие с международните стандарти в областта на 
правата на човека; призовава държавите членки да гарантират, че предприятията, 
които са обект на тяхното национално право, продължават да бъдат задължени да 
спазват правата на човека и наложените им социални, здравни и екологични 
стандарти при установяването си или извършването на дейност в трета държава, и 
са поели ангажимент да спазват своите фискални задължения; изразява 
съжаление, че Европейската комисия извади Хонконг от списъка на ЕС за 
наблюдение на данъчните юрисдикции, които не оказват съдействие; призовава 
Комисията и държавите членки да предприемат необходимите мерки срещу 
дружествата от държавите – членки на ЕС, които не спазват тези стандарти или не 
обезщетяват по задоволителен начин жертвите на нарушения на правата на 
човека, за които тези дружества носят пряка или непряка отговорност;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на 
правителството и парламента на Китайската народна република, както и на 
ръководителя на изпълнителната власт и Законодателното събрание на 
Специалния административен район Хонконг.


