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B9-0193/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Honkongai piemērojamo ĶTR valsts drošības 
likumu un nepieciešamību ES aizstāvēt augstu Honkongas autonomijas līmeni
(2020/2665(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Honkongas Īpašās pārvaldes apgabala (ĪPA) Pamatlikumu, kas tika 
pieņemts 1990. gada 4. aprīlī un stājās spēkā 1997. gada 1. jūlijā,

– ņemot vērā 1966. gada 16. decembra Starptautisko paktu par pilsoniskajām un 
politiskajām tiesībām (ICCPR),

– ņemot vērā Apvienotās Karalistes valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības 
1984. gada 19. decembra kopīgo deklarāciju par Honkongas jautājumu, kas pazīstama 
arī kā Ķīnas un Lielbritānijas kopīgā deklarācija,

– ņemot vērā ES “vienas Ķīnas” politiku,

– ņemot vērā 21. ES un Ķīnas samita kopīgo paziņojumu 2019. gada 9. aprīlī,

– ņemot vērā ES un Ķīnas cilvēktiesību dialoga 37. kārtu, kas notika 2019. gada 1. un 
2. aprīlī Briselē,

– ņemot vērā Komisijas un Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas 
jautājumos (PV/AP) 2019. gada 12. marta kopīgo paziņojumu “ES un Ķīna — 
stratēģiska perspektīva” (JOIN(2019)0005),

– ņemot vērā Eiropas Savienības vārdā sniegto augstā pārstāvja 2020. gada 28. maija 
deklarāciju par Honkongu,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā 1997. gada 1. jūlijā Apvienotā Karaliste nodeva varu pār Honkongu Ķīnas Tautas 
Republikai (ĶTR), pārtraucot desmitiem gadu ilgušo britu koloniālo režīmu pār šo 
Ķīnas teritoriju; tā kā Ķīnas un Lielbritānijas 1984. gada kopīgajā deklarācijā ir 
garantēts un Honkongas Īpašā pārvaldes apgabala (ĪPA) 1990. gada Pamatlikumā ir 
paredzēts, ka Honkonga saglabās izpildvaras, likumdošanas un tiesu varas autonomiju 
un neatkarību 50 gadus pēc suverenitātes nodošanas Ķīnai; tā kā Ķīnas un Lielbritānijas 
1984. gada deklarācijas 3. iedaļas 2. punktā drošības un aizsardzības politika ir pakļauta 
Ķīnas Tautas Republikas valdības kontrolei;

B. tā kā trīspadsmitā Nacionālā tautas kongresa 3. sesijā tika pieņemts lēmums atļaut 
Nacionālā tautas kongresa Pastāvīgajai komitejai izsludināt Honkongā nacionālās 
drošības likumu; tā kā šis lēmums tika oficiāli pieņemts saskaņā ar Pamatlikuma 
18. pantu;

C. tā kā jaunie tiesību akti drošības jomā daudzās valstīs ir likuši pamatus demokrātisko un 
pilsonisko tiesību pārkāpumiem visā pasaulē;
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D. tā kā gadu gaitā Honkongas iedzīvotāji ir pieredzējuši masveida demonstrācijas 
Pamatlikumā paredzētās demokrātijas, cilvēktiesību un demokrātisko tiesību atbalstam; 
tā kā 2020. gada aprīlī tika arestēti 15 vadoši aktīvisti un viņiem tika izvirzītas dažādas 
apsūdzības;

E. tā kā ASV prezidents Tramps pastāvīgi saasina konfrontāciju ar Ķīnu tirdzniecības, 
telekomunikāciju, plašsaziņas līdzekļu, studentu vīzu, Dienvidķīnas jūras un 
koronavīrusa jautājumā; tā kā šī spriedze, ko saasina Amerikas Savienotās Valstis, rada 
ļoti problemātiskas sekas mieram un drošībai, uz noteikumiem balstītai starptautiskajai 
kārtībai pasaulē, starptautiskajai tirdzniecībai un sociālajam nodrošinājumam visā 
pasaulē; tā kā ASV administrācija ir vienpusēji iznīcinājusi multilaterālisma pamatu;

F. tā kā ES un Ķīna atkārtoti ir apstiprinājušas, ka visas cilvēktiesības ir universālas, 
nedalāmas, savstarpēji atkarīgas un savstarpēji saistītas un tā kā tās vienojās turpināt 
cilvēktiesību dialogus un sadarboties ANO forumos;

G. tā kā kopīgajā ES un Ķīnas samita paziņojumā ES un Ķīna apņēmās ievērot ANO 
Statūtus un starptautiskās tiesības, kā arī visus trīs ANO sistēmas pīlārus, proti, mieru 
un drošību, attīstību un cilvēktiesības;

H. tā kā Eiropas Savienībai saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtiem un 
starptautiskajām tiesībām ir jārespektē suverēnas valstis un jāveicina multilaterālisma 
pamatu atjaunošana, ko pastāvīgi apdraud Amerikas Savienotās Valstis; tā kā Ķīnas 
Tautas Republika ir stratēģisks partneris, lai atjaunotu uz tiesību aktiem balstītu 
starptautisko attiecību sistēmu, kuras pamatā ir miers, suverenitāte, sadarbība un 
sociālais progress;

I. tā kā daudznacionāli uzņēmumi un to vidū Eiropas uzņēmumi izmanto Honkongu kā 
savas peļņas veicinātāju, ņemot vērā to, ka ir ļoti zems nodokļu apjoma līmenis un 
augsts “fiskālās optimizācijas” līmenis rezidentiem un uzņēmumiem; tā kā 2017. un 
2018. gadā Honkonga tika iekļauta kontrolsarakstā un tai līdz 2018. gadā noteiktajam 
termiņam bija jāizpilda attiecīgi ES kritēriji, lai izvairītos no  iekļaušanas “melnajā 
sarakstā” par atbilstības nenodrošināšanu; tā kā 2019. gada 12. martā Eiropas Komisija 
svītroja Honkongu no Eiropas Savienības saraksta, kurā uzskaitītas jurisdikcijas, kas 
nodokļu jomā nesadarbojas,

1. atgādina, ka neviens tiesību akts drošības jomā nedrīkst ietekmēt tiesu iestāžu 
neatkarību un ekskluzīvo jurisdikciju un nedrīkst apdraudēt saistības, kas izriet no 
Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām (ICESCR), 
nedz arī apdraudēt tādas brīvības kā vārda brīvība, balsošanas brīvība, plašsaziņas 
līdzekļu brīvība, biedrošanās un pulcēšanās brīvība, demonstrāciju brīvība, brīvība 
veidot arodbiedrības un streikot, akadēmiskās pētniecības un kultūras, lingvistiskās un 
mākslinieciskās izpausmes brīvība, un to nedrīkst ļaunprātīgi izmantot, lai vērstos pret 
cilvēktiesību aktīvistiem, ietekmētu plašsaziņas līdzekļus un valdības kritizētājus;

2. atzīst, ka gan ES politika “Viena Ķīna”, gan starptautisko pamatlīgumu par Honkongu, 
kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu un starptautisko tiesību ievērošana ir ES 
un Ķīnas attiecību stūrakmeņi;

3. uzsver, ka Honkonga ir daļa no Ķīnas Tautas Republikas ar Īpašās pārvaldes apgabala 
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(ĪPA) statusu un saskaņā ar noteikumu “viena valsts, divas sistēmas” ar unikālu 
Pamatlikuma konstitūciju, un to nevajadzētu pakļaut ārvalstu iejaukšanās riskam;

4. aicina Nacionālā tautas kongresa pastāvīgo komiteju ar Honkongas Īpašās pārvaldes 
apgabala valdības starpniecību padziļināt proaktīvo dialogu ar Honkongas iedzīvotājiem 
saistībā ar reģiona ilgtermiņa attīstību un jo īpaši jauno drošības tiesību aktu 
pārskatīšanas un izstrādes procesu un ņemt vērā viņu bažas; mudina Honkongas vietējās 
kopienas ciešāk sadarboties ar saviem kontinentālās daļas ekvivalentiem, izmantojot 
kultūras izpratni, valodu apmaiņu, nevis ksenofobiju, rasismu un aizspriedumus;

5. atzīst, ka, lai gan Honkongas ĪPA ir vajadzīgs drošības likums, kā noteikts Pamatlikuma 
23. pantā, pastāv problēmas, kas saistītas ar likuma ieviešanu tik sensitīvā laikā; norāda, 
ka saskaņā ar Honkongas ĪPA spēkā esošajiem tiesību aktiem dažiem protestētājiem, 
kas vērsās pret valdību, Honkongas ĪPA jau ir izvirzītas apsūdzības par musināšanu un 
kūdīšanu, norādot, ka jauns, visaptverošs un pretrunīgs drošības likums, iespējams, nav 
nepieciešams;

6. aicina Ķīnas likumdevējus un iestādes turpināt nodrošināt Honkongas augsta līmeņa 
autonomiju, kā garantēts Pamatlikumā un Ķīnas un Apvienotās Karalistes kopīgajā 
deklarācijā;

7. uzsver, ka nevienam nevajadzētu piemērot administratīvas sankcijas vai 
kriminālsankcijas par piedalīšanos miermīlīgos protestos; mudina Honkongas ĪPA 
valdību atbrīvot visus tos, tostarp nepilngadīgos, kuri tiek turēti cietumos vai policijas 
iecirkņos bez apsūdzības;

8. mudina Honkongas ĪPA galveno amatpersonu Carrie Lam atjaunot un uzlabot 
uzticēšanos, iesaistoties dialogā ar opozīcijas pārstāvjiem un aktīvistu kopienām;

9. uzskata, ka Honkongas ĪPA valdībai pirmām kārtām ir jāņem vērā iedzīvotāju, nevis 
uzņēmumu, finanšu nozares, konglomerātu un daudznacionālu uzņēmumu intereses, 
īstenojot saskaņotu politiku, lai novērstu milzīgo sociālo nevienlīdzību un pieaugošo 
nabadzību, kā arī īstenojot vērienīgas publiskas programmas, lai risinātu nopietnos 
jautājumus saistībā ar sociālo mājokļu trūkumu, slikto veselības aprūpi un nepietiekami 
finansēto izglītības sistēmu – tie visi ir veicinājuši nestabilitāti un nebeidzamos 
vardarbības ciklus;

10. nosoda Apvienotās Karalistes valdības nodomu piedāvāt atbrīvojumus no pilsonības vai 
uzturēšanās noteikumiem Lielbritānijas (aizjūras) pasu turētājiem Honkongā kā 
turpmāku provokāciju no ārējām varām un koloniālās varas ļaunprātīgu izmantošanu – 
23 gadus pēc nodošanas;

11. aicina Taivānu atturēties no iejaukšanās situācijā Honkongā, lai mazinātu spriedzi starp 
Ķīnu un Honkongu, un nepieļaut, ka Amerikas Savienotās Valstis to izmanto kā 
ieganstu situācijas turpmākai sarežģīšanai;

12. nosoda Amerikas Savienoto Valstu prezidenta vienpusējo lēmumu izbeigt Honkongas 
privileģēto statusu kā nevajadzīgu, represīvu pasākumu, kas faktiski maina Honkongas 
īpašo statusu, kurš atzīts starptautiskajās tiesībās, un negatīvi ietekmēs ne tikai 
teritorijas ekonomisko un sociālo stāvokli, tās iedzīvotāju labklājību, bet arī 
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diplomātiskās attiecības ar Ķīnu kopumā, kā arī nosoda iespējamo ietekmi, kāda tam 
varētu būt uz Āzijas un Klusā okeāna reģionu, kas kļūst arvien nestabilāks;

13. pauž nožēlu par prezidenta Trampa iejaukšanos, tādējādi apdraudot jau sen iedibināto 
principu “viena valsts – divas sistēmas”, kā arī par iespējamo ietekmi, kādu viņa 
lēmums varētu radīt Honkongai;

14. atzinīgi vērtē to, ka 2019. gada ES un Ķīnas samitā abi partneri apstiprināja savu 
stratēģisko partnerību un apliecināja savu politisko gribu apspriest un rast risinājumus 
jomās, kurās partneriem ir atšķirīgi viedokļi un pieejas; prasa nākamajā ES un Ķīnas 
samitā atkārtoti apstiprināt ES un Ķīnas stratēģisko partnerību, kuras pamatā ir 
savstarpēja sadarbība, un aicina uz atklātu diskusiju, lai rastu risinājumus jomās, kurās 
partneriem ir atšķirīgi viedokļi un pieejas; uzsver, cik svarīga ir ciešāka sadarbība starp 
Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku dažādās nozarēs un ka attiecībām ir 
jābalstās uz sapratni un savstarpēji izdevīgiem nolīgumiem; atgādina, cik svarīgas ir 
labas attiecības ar Ķīnu saistībā ar Covid-19 pandēmiju, kurā Ķīnas iestādes ir cieši 
sadarbojušās ar dažādām dalībvalstīm, apliecinot solidaritāti;

15. vēlreiz apstiprina, ka ES dalībvalstu darbībās trešās valstīs ir pilnībā jāievēro 
starptautiskās cilvēktiesību normas; aicina dalībvalstis nodrošināt, ka uzņēmumiem 
saskaņā ar to tiesību aktiem joprojām ir jāievēro cilvēktiesības un tiem noteiktie 
sociālie, veselības un vides standarti, ja tie veic uzņēmējdarbību vai darbojas trešā 
valstī, un ir jāpilda to fiskālie pienākumi; pauž nožēlu par to, ka Eiropas Komisija ir 
svītrojusi Honkongu no Eiropas Savienības kontrolsaraksta, kurā uzskaitītas 
jurisdikcijas, kas nodokļu jomā nesadarbojas; aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
nepieciešamos pasākumus pret tiem ES dalībvalstu uzņēmumiem, kuri neievēro minētās 
normas vai nesniedz pietiekamu kompensāciju cilvēktiesību pārkāpumos cietušajiem 
par nodarījumiem, par kuriem šie uzņēmumi ir tieši vai netieši atbildīgi;

16. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētājas vietniekam/ Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības 
politikas jautājumos, Ķīnas Tautas Republikas valdībai un parlamentam un Honkongas 
Īpašās pārvaldes apgabala galvenajai amatpersonai un asamblejai.


