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B9-0193/2020

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

– med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter av den 16 december 1966,

– 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 EU:s ”politik för ett enat Kina”,

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

– med beaktande av den 37:e människorättsdialogen mellan EU och Kina, som hölls i 
Bryssel den 1–2 april 2019,

– med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 12 mars 2019 från 
kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, 
EU och Kina – En strategisk hållning (JOIN(2019)0005),

– med beaktande av uttalandet av den höga representanten på Europeiska unionens vägnar 
den 28 maj 2020 om Hongkong,

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

A. Överhöghet över Hongkong överlämnades från Förenade Kungariket till 
Folkrepubliken Kina den 1 juli 1997, vilket avslutade årtionden av brittisk kolonialism 
på detta kinesiska territorium. Enligt 1984 års kinesisk-brittiska gemensamma 
förklaring och 1990 års grundlag för den särskilda administrativa regionen Hongkong 
kommer Hongkong att behålla självstyre och oberoende för den verkställande, 
lagstiftande och dömande makten under 50 år efter överlämnandet av överhögheten. 
Genom avsnitt 3.2 i den kinesisk-brittiska förklaringen från 1984 placeras säkerhets- 
och försvarspolitiken under Folkrepubliken Kinas regerings kontroll.

B. Den tredje sessionen i den trettonde nationella folkkongressen bemyndigade den 
nationella folkkongressens ständiga utskott att utfärda en nationell säkerhetslag i 
Hongkong. Detta beslut fattades formellt i enlighet med artikel 18 i grundlagen.

C. Nya säkerhetslagar i många länder har lagt grunden för kränkningar av demokratiska 
och medborgerliga rättigheter över hela världen.
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D. Under åren har befolkningen i Hongkong bevittnat massdemonstrationer till förmån för 
demokrati och mänskliga och demokratiska rättigheter som fastställs i grundlagen. 
15 ledande aktivister greps i april 2020 och har åtalats på flera punkter.

E. Förenta staternas president Trump har stadigt trappat upp konfrontationen med Kina på 
området för handel, telekommunikationer, media, studentvisum, Sydkinesiska havet och 
coronaviruset. Förenta staternas upptrappning av spänningarna har mycket 
problematiska konsekvenser för fred och säkerhet, den regelbaserade internationella 
världsordningen, internationell handel och social trygghet världen över. Förenta 
staternas regering har ensidigt ödelagt grunden för multilateralism.

F. EU och Kina bekräftade att alla mänskliga rättigheter är universella, odelbara, 
ömsesidigt beroende av varandra och sammankopplade. De enades om att fortsätta 
människorättsdialogerna och att samarbeta inom FN:s forum.

G. I det gemensamma uttalandet från toppmötet mellan EU och Kina åtog sig EU och Kina 
att upprätthålla FN-stadgan och folkrätten och FN-systemets tre pelare, nämligen fred 
och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter.

H. Europeiska unionen måste, i enlighet med FN-stadgan och folkrätten, respektera 
suveräna stater och bidra till att återuppbygga grunderna för multilateralism, som 
konstant utsätts för angrepp av Förenta staterna. Folkrepubliken Kina är en strategisk 
partner för återuppbyggandet av det rättsbaserade systemet för internationella 
förbindelser som har sin grund i fred, suveränitet, samarbete och sociala framsteg.

I. Multinationella företag, däribland europeiska företag, använder Hongkong som 
plattform för sina vinster på grund av den mycket låga skattenivån och den höga nivån 
av ”skatteoptimering” som gäller för boende och företag. Under 2017–2018 fördes 
Hongkong upp på bevakningslistan och ålades att uppfylla relevanta EU-kriterier senast 
2018 för att undvika att svartlistas på grund av bristande efterlevnad. Den 12 mars 2019 
strök kommissionen Hongkong från EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga 
skattejurisdiktioner.

1. Europaparlamentet upprepar att säkerhetslagstiftningen inte får inkräkta på 
rättsväsendets oberoende och exklusiva behörighet och bör inte undergräva 
förpliktelserna enligt den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter, eller undergräva friheter såsom yttrandefrihet, frihet att rösta, 
mediefrihet, förenings- och mötesfrihet, demonstrationsfrihet, frihet att bilda 
fackföreningar och strejka och frihet för akademisk forskning och kulturella, språkliga 
och konstnärliga uttryck; och den bör inte användas mot människorättsaktivister eller 
för att trakassera media och regeringskritiker.

2. Europaparlamentet konstaterar att både EU:s politik för ett enat Kina och respekten för 
de grundläggande internationella avtalen om Hongkong samt FN-stadgan och folkrätten 
utgör hörnstenar i förbindelserna mellan EU och Kina.

3. Europaparlamentet understryker att Hongkong är en del av Folkrepubliken Kina och har 
status som särskild administrativ region, och bör enligt regeln om ”ett land, två system” 
med en unik grundlag inte utsättas för utländsk inblandning.
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4. Europaparlamentet uppmanar den nationella folkkongressens ständiga utskott att 
fördjupa den proaktiva dialogen med Hongkongs befolkning, via den särskilda 
administrativa regionen Hongkongs regering, i förbindelse med regionens långsiktiga 
utveckling och i synnerhet revisionen och utarbetandet av de nya säkerhetslagarna, och 
att ta hänsyn till folkets farhågor. Parlamentet uppmanar lokalsamfunden i Hongkong 
att upprätthålla närmare förbindelser med lokalsamfunden på fastlandet genom kulturell 
förståelse och språkliga utbyten i stället för att tillgripa främlingsfientlighet, rasism och 
fördomar.

5. Europaparlamentet erkänner att en säkerhetslag visserligen är nödvändig i den särskilda 
administrativa regionen Hongkong, i enlighet med artikel 23 i grundlagen, men 
konstaterar att det är en stor utmaning att införa lagen vid en så känslig tidpunkt. 
Parlamentet noterar att vissa regeringsfientliga demonstranter redan har åtalats i den 
särskilda administrativa regionen Hongkong för ”uppvigling” och ”anstiftan” enligt 
befintlig lagstiftning i den särskilda administrativa regionen Hongkong, vilket visar att 
en ny, övergripande och kontroversiell säkerhetslag kanske inte är nödvändig.

6. Europaparlamentet uppmanar de kinesiska lagstiftarna och myndigheterna att fortsätta 
att säkerställa Hongkongs höga grad av autonomi som garanteras i grundlagen och i den 
kinesisk-brittiska gemensamma förklaringen.

7. Europaparlamentet understryker att ingen bör utsättas för administrativa eller 
straffrättsliga sanktioner för att ha deltagit i fredliga protester. Parlamentet uppmanar 
kraftfullt den särskilda administrativa regionen Hongkongs regering att frige personer 
som kvarhålls i fängelser eller på polisstationer utan anklagelser, däribland minderåriga.

8. Europaparlamentet uppmanar bestämt Carnie Lam, den särskilda administrativa 
regionen Hongkongs chefsminister, att återuppbygga och förbättra förtroendet genom 
att föra en dialog med oppositionsmedlemmar och aktivister.

9. Europaparlamentet anser att den särskilda administrativa regionen Hongkongs regering 
måste sätta sina medborgares intressen i första rummet i stället för företag, 
finanssektorn, konglomerat och multinationella företag, med en konsekvent politik för 
att vända den enorma sociala ojämlikheten och den ökande fattigdomen, samt 
genomföra omfattande offentliga program för att åtgärda den allvarliga bristen på 
subventionerade bostäder, den dåliga hälso- och sjukvården och de underfinansierade 
utbildningssystemen, som alla har bidragit till instabilitet och ändlöst våld.

10. Europaparlamentet fördömer den brittiska regeringens avsikt att erbjuda medborgarskap 
eller uppehållstillstånd för personer med BNO-pass i Hongkong som en ytterligare 
provokation från externa makters sida och ett missbruk av sin koloniala makt, 23 år 
efter överlämnandet.

11. Europaparlamentet uppmanar Taiwan att avstå från att blanda sig i situationen i 
Hongkong för att dämpa spänningarna mellan Kina och Hongkong och att hindra 
Förenta staterna från att använda landet som en förevändning för att ytterligare 
komplicera situationen.

12. Europaparlamentet fördömer Förenta staternas presidents ensidiga beslut att upphäva 
Hongkongs privilegierade status som en onödig repressalieåtgärd som helt förändrar 
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Hongkongs särskilda status som erkänns i folkrätten och som inte bara kommer att ha 
en negativ inverkan på regionens ekonomiska och sociala ställning och folkets välstånd, 
utan även på de diplomatiska förbindelserna med Kina som helhet, och de möjliga 
effekter som detta skulle kunna få för den allt mer instabila regionen i Asien och 
Stillahavsområdet.

13. Europaparlamentet beklagar president Trumps ingripanden som undergräver den 
långvariga principen om ”ett land, två system” och de potentiella konsekvenser som 
hans beslut skulle kunna få för Hongkong.

14. Europaparlamentet gläder sig över att de båda parterna efter toppmötet mellan EU och 
Kina 2019 bekräftade sitt strategiska partnerskap och visade sin politiska vilja att 
diskutera och hitta lösningar på områden där partnerna har olika åsikter och strategier. 
Parlamentet vill se att nästa toppmöte mellan EU och Kina bekräftar det strategiska 
partnerskapet, baserat på ömsesidigt samarbete, mellan EU och Kina, och efterlyser 
öppna diskussioner i syfte att hitta lösningar på områden där partnerna har olika åsikter 
och strategier. Parlamentet betonar vikten av ett närmare samarbete mellan EU och 
Folkrepubliken Kina inom olika sektorer och behovet av förbindelser baserade på 
förståelse och avtal som gynnar båda parterna. Parlamentet påminner om vikten av goda 
förbindelser med Kina mot bakgrund av covid-19-pandemin, under vilken de kinesiska 
myndigheterna har samarbetat nära med olika medlemsstater och visat sin solidaritet.

15. Europaparlamentet bekräftar att EU-medlemsstater som bedriver verksamhet i 
tredjeländer till fullo måste respektera internationella människorättsnormer. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att företag som omfattas av deras nationella 
lagstiftning fortsatt är skyldiga att respektera de mänskliga rättigheterna och de sociala, 
hälsorelaterade och miljömässiga standarder som krävs av dem om de etablerar sig eller 
bedriver verksamhet i ett tredjeland, och att de åtar sig att respektera sina skattemässiga 
skyldigheter. Parlamentet beklagar att kommissionen har avlägsnat Hongkong från EU:s 
förteckning över icke samarbetsvilliga skattejurisdiktioner Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder gentemot företag i 
EU:s medlemsstater som inte respekterar dessa standarder eller inte på ett 
tillfredsställande sätt direkt eller indirekt gottgör offer för människorättskränkningar.

16. 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.


