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Euroopa Parlamendi resolutsioon Hiina Rahvavabariigi Hongkongi riikliku julgeoleku 
seaduse ja ELi vajaduse kohta kaitsta Hongkongi laialdast autonoomiat
(2020/2665(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Hongkongi erihalduspiirkonna põhiseadust, mis võeti vastu 4. aprillil 
1990 ja jõustus 1. juulil 1997,

– võttes arvesse 16. detsembri 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist 
pakti,

– võttes arvesse Ühendkuningriigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse 
19. detsembri 1984. aasta ühisdeklaratsiooni Hongkongi küsimuse kohta, mida tuntakse 
ka Hiina ja Ühendkuningriigi ühisdeklaratsioonina,

– võttes arvesse ELi „ühe Hiina“ poliitikat,

– võttes arvesse 9. aprillil 2019 toimunud ELi ja Hiina 21. tippkohtumisel tehtud 
ühisavaldust,

– võttes arvesse 1. ja 2. aprillil 2019 Brüsselis peetud ELi ja Hiina inimõigustealase 
dialoogi 37. vooru,

– võttes arvesse komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
12. märtsi 2019. aasta ühisteatist „ELi ja Hiina suhete strateegilised väljavaated“ 
(JOIN(2019)0005),

– võttes arvesse kõrge esindaja poolt Euroopa Liidu nimel 28. mail 2020 tehtud avaldust 
Hongkongi kohta,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et suveräänsus Hongkongi üle läks 1. juulil 1997. aastal Ühendkuningriigilt 
üle Hiina Rahvavabariigile, mis lõpetas aastakümneid kestnud Briti kolonialismi sellel 
Hiina territooriumil; arvestades, et 1984. aasta Hiina ja Suurbritannia 
ühisdeklaratsiooniga tagati ja Hongkongi erihalduspiirkonna 1990. aasta põhiseaduses 
on sätestatud, et Hongkong säilitab oma täidesaatva, seadusandliku ja kohtuvõimu 
autonoomia ja sõltumatuse 50 aastaks pärast suveräänsuse üleminekut; arvestades, et 
1984. aasta Hiina ja Suurbritannia ühisdeklaratsiooni punkti 3 alapunktis 2 asetatakse 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika Hiina Rahvavabariigi valitsuse kontrolli alla;

B. arvestades, et Hiina Rahvakongressi 13. koosseisu kolmandal istungil volitati 
rahvakongressi alalist komiteed kuulutama Hongkongis välja riikliku julgeoleku 
seaduse; arvestades, et see otsus võeti ametlikult vastu kooskõlas põhiseaduse artikliga 
18;

C. arvestades, et paljudes riikides on uued julgeolekuseadused pannud aluse demokraatlike 
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ja kodanikuõiguste rikkumisele kogu maailmas;

D. arvestades, et Hongkongi elanikud on olnud aastate jooksul tunnistajaks põhiseaduses 
sätestatud demokraatiat, inim- ja demokraatlikke õigusi pooldavatele 
massidemonstratsioonidele; arvestades, et 2020. aasta aprillis vahistati 15 juhtivat 
aktivisti ja neile on esitatud eri liiki süüdistusi;

E. arvestades, et USA president Trump on Hiinaga tekkinud vastasseisu pidevalt 
suurendanud, tekitades seda seoses kaubanduse, telekommunikatsiooni, meedia, 
üliõpilasviisade, Lõuna-Hiina mere ja ka koroonaviirusega; arvestades, et Ameerika 
Ühendriikide tekitatud pingete teravnemisel on väga problemaatilised tagajärjed rahule 
ja julgeolekule, reeglipõhisele rahvusvahelisele maailmakorrale, rahvusvahelisele 
kaubandusele ja sotsiaalsele heaolule kogu maailmas; arvestades, et USA 
administratsioon on ühepoolselt lõhestanud mitmepoolsuse aluse;

F. arvestades, et EL ja Hiina kinnitasid taas, et kõik inimõigused on universaalsed, 
jagamatud, üksteisest sõltuvad ja omavahel seotud, ning arvestades, et nad leppisid 
kokku inimõigustealaste dialoogide jätkamises ja koostöö tegemises ÜRO foorumitel;

G. arvestades, et EL ja Hiina võtsid ELi ja Hiina tippkohtumise ühisavalduses kohustuse 
järgida ÜRO põhikirja ja rahvusvahelist õigust ning ÜRO süsteemi kõiki kolme 
sammast, nimelt rahu ja julgeolekut, arengut ja inimõigusi;

H. arvestades, et Euroopa Liit peab vastavalt ÜRO põhikirjale ja rahvusvahelisele õigusele 
austama suveräänseid riike ning aitama taastada mitmepoolsuse aluseid, mida Ameerika 
Ühendriigid pidevalt ründavad; arvestades, et Hiina Rahvavabariik on strateegiline 
partner, kes võib aidata üles ehitada rahul, suveräänsusel, koostööl ja sotsiaalsel 
progressil põhinevat õiguspõhist rahvusvaheliste suhete süsteemi;

I. arvestades, et hargmaised ettevõtjad ja nende hulgas ka Euroopa ettevõtjad kasutavad 
Hongkongi oma kasumi suurendamiseks, kuna seal on väga madal maksumäär ning 
kõrgetasemeline elanike ja ettevõtjate maksude optimeerimine; arvestades, et Hongkong 
kanti aastatel 2017–2018 jälgimisnimekirja ning temalt nõuti vastavate ELi 
kriteeriumide täitmist 2018. aastaks, et hoida ära tema kandmist nõudeid 
mittejärgivate riikide musta nimekirja; arvestades, et Euroopa Komisjon eemaldas 
12. märtsil 2019 Hongkongi koostööst keelduvate maksujurisdiktsioonide Euroopa 
Liidu jälgimisnimekirjast;

1. kordab, et julgeolekualased õigusaktid ei tohi mõjutada õigusasutuste sõltumatust ja 
ainupädevust ega kahjustada majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste 
rahvusvahelisest paktist tulenevaid kohustusi, samuti ei tohiks need kahjustada selliseid 
vabadusi nagu sõnavabadus, hääleõigus, meediavabadus, ühinemis- ja 
kogunemisvabadus, meeleavaldusvabadus, vabadus moodustada ametiühinguid ja 
streikida, akadeemiline uurimisvabadus ning kultuuriline, keeleline ja kunstiline 
väljendusvabadus, ning neid ei tohiks kuritarvitada inimõiguste aktivistide vastu 
võitlemiseks ega meedia ja valitsuse kritiseerijate ahistamiseks;

2. tunnistab, et nii ELi „ühe Hiina“ poliitika kui ka Hongkongi käsitlevate põhiliste 
rahvusvaheliste lepingute ning ÜRO põhikirja ja rahvusvahelise õiguse austamine on 
ELi ja Hiina suhete nurgakivi;
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3. rõhutab, et Hongkong on osa Hiina Rahvavabariigist, tal on erihalduspiirkonna staatus 
ja tema suhtes kohaldatakse „ühe riigi, kahe süsteemi“ reeglit, mille kohaselt kehtib 
üksainus põhiseadus ning välisriigid ei tohiks sellesse sekkuda;

4. kutsub Hiina Rahvakongressi alalist komiteed üles süvendama dialoogi, mida 
Hongkongi erihalduspiirkonna valitsuse kaudu peetakse Hongkongi rahvaga piirkonna 
pikaajalise arengu küsimustes, eelkõige seoses uute julgeolekuseaduste läbivaatamise ja 
koostamise protsessiga, ning nende muresid arvesse võtma; julgustab Hongkongi 
kohalikke kogukondi tegema Mandri-Hiina vastavate kogukondadega tihedamat 
koostööd kultuurilise mõistmise ja keelelise suhtluse kaudu, selle asemel et langeda 
ksenofoobiasse, rassismi ja eelarvamustesse;

5. tunnistab, et kuigi Hongkongi erihalduspiirkonnas on põhiseaduse artikli 23 kohaselt 
julgeolekuseadust vaja, tunnistab ta, et sellise seaduse kehtestamine on praegusel 
tundlikul ajal problemaatiline; märgib, et Hongkongi erihalduspiirkonnas on mõnedele 
valitsusvastastele meeleavaldajatele juba esitatud süüdistusi mässule ja õhutamisele 
õhutamise eest selles piirkonnas praegu kehtivate seaduste alusel, mis näitab, et uus, 
kõikehõlmav ja vastuoluline julgeolekuseadus ei pruugi olla vajalik;

6. kutsub Hiina seadusandjaid ja ametivõime üles jätkuvalt kindlustama Hongkongi 
laialdase autonoomia, mis on tagatud põhiseaduse ning Hiina ja Ühendkuningriigi 
ühisdeklaratsiooniga;

7. rõhutab, et mitte kellegi suhtes ei tohiks kohaldada haldus- või kriminaalkaristusi 
rahumeelsel meeleavaldusel osalemise eest; nõuab tungivalt, et Hongkongi 
erihalduspiirkonna valitsus vabastaks kõik isikud, sealhulgas alaealised, keda on ilma 
süüdistust esitamata vanglates või politseijaoskondades kinni peetud;

8. kutsub Hongkongi erihalduspiirkonna valitsusjuhti Carrie Lami tungivalt üles astuma 
samme usalduse taastamiseks ja suurendamiseks ning pidama selleks dialoogi 
opositsioonitegelaste ja aktivistide kogukondadega;

9. on veendunud, et Hongkongi erihalduspiirkonna valitsus peab seadma esikohale oma 
inimeste, mitte ettevõtete, finantssektori, konglomeraatide ja hargmaiste ettevõtjate 
huvid, ning rakendama selleks sidusat poliitikat, mis muudaks laialt levinud sotsiaalset 
ebavõrdsust ja kasvavat vaesust, ja suuremahulisi riiklikke programme, et tegeleda 
sotsiaalelamute tõsise puuduse, kehvade tervishoiuteenuste ja alarahastatud 
haridussüsteemidega, mis kõik on aidanud kaasa ebastabiilsusele ja lõpututele 
vägivallatsüklitele;

10. mõistab hukka Ühendkuningriigi valitsuse kavatsuse pakkuda Hongkongi 
(ülemeremaade) Suurbritannia kodaniku passi omanikele kodakondsuse või riigis 
viibimise või elamisega seotud vabastusi, kuna see on järjekordne provokatsioon 
välisjõududelt ja Ühendkuningriigi koloniaalmõju kuritarvitamine 23 aastat pärast 
võimu üleandmist;

11. kutsub Taiwani üles hoiduma sekkumast Hongkongi olukorda, et hajutada Hiina ja 
Hongkongi vahelisi pingeid ning et Ameerika Ühendriigid ei saaks seda kasutada 
ettekäändena olukorra veelgi keerukamaks muutmiseks;
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12. mõistab hukka Ameerika Ühendriikide presidendi ühepoolse otsuse tühistada 
Hongkongi privilegeeritud staatus ning on seisukohal, et see on ebavajalik survemeede, 
mis toob rahvusvahelises õiguses tunnustatud Hongkongi eristaatusesse konkreetseid 
muudatusi ning avaldab negatiivset mõju mitte ainult selle piirkonna majanduslikule ja 
sotsiaalsele olukorrale ja rahva heaolule, vaid ka diplomaatilistele suhetele Hiinaga 
tervikuna, ning taunib otsuse võimalikku mõju üha ebastabiilsemale Aasia ja Vaikse 
ookeani piirkonnale;

13. mõistab hukka president Trumpi sekkumise, mis õõnestab pikaajalist põhimõtet „üks 
riik, kaks süsteemi“, ning tema otsuse võimalikud tagajärjed Hongkongile;

14. tunneb heameelt asjaolu üle, et ELi ja Hiina 2019. aasta tippkohtumise tulemusena 
kinnitasid mõlemad partnerid oma strateegilist partnerlust ning näitasid üles poliitilist 
tahet arutada ja leida lahendusi valdkondades, kus partneritel on erinevad seisukohad ja 
lähenemisviisid; nõuab, et järgmisel ELi ja Hiina tippkohtumisel kinnitataks uuesti ELi 
ja Hiina vastastikusel koostööl põhinevat strateegilist partnerlust, ning nõuab avatud 
arutelu, et leida lahendused valdkondades, kus partneritel on erinevad seisukohad ja 
lähenemisviisid; rõhutab, kui oluline on, et Euroopa Liit ja Hiina Rahvavabariik teeksid 
eri sektorites tihedamat koostööd ning et nende suhted peaksid põhinema mõistmisel ja 
vastastikku kasulikel lepingutel; tuletab meelde, kui olulised on head suhted Hiinaga 
COVID-19 pandeemia kontekstis, kus Hiina ametivõimud on teinud tihedat koostööd 
eri liikmesriikidega ja näidanud üles solidaarsust;

15. kinnitab veel kord, et ELi liikmesriikide tegevus kolmandates riikides peab täielikult 
järgima rahvusvahelisi inimõiguste norme; palub liikmesriikidel tagada, et nende 
siseriikliku õiguse alusel tegutsevad äriühingud järgiksid jätkuvalt inimõigusi ning 
sotsiaalseid, tervishoiu- ja keskkonnanõudeid, mis neile kehtivad kolmandasse riiki 
asumise või seal tegutsemise korral, ning täidaksid kõik oma maksukohustused; peab 
kahetsusväärseks, et Euroopa Komisjon eemaldas Hongkongi koostööst keelduvate 
maksujurisdiktsioonide Euroopa Liidu jälgimisnimekirjast; palub komisjonil ja 
liikmesriikidel võtta vajalikke meetmeid ELi liikmesriikide äriühingute vastu, kes neid 
norme ei austa või ei maksa otseselt või kaudselt toime pandud inimõiguste rikkumiste 
ohvritele rahuldavat hüvitist;

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, Hiina Rahvavabariigi valitsusele ja parlamendile ning Hongkongi 
erihalduspiirkonna valitsusjuhile ja esinduskogule.


