
AM\1207664BG.docx PE647.652v01-00 }
PE647.655v01-00 }
PE647.657v01-00 }
PE647.660v01-00 }
PE647.665v01-00 } RC1

BG Единство в многообразието BG

15.6.2020 B9-0169/2020 } 
B9-0171/2020 } 
B9-0173/2020 } 
B9-0176/2020 } 
B9-0181/2020 } RC1/Am. 1

Изменение 1
Клеър Дейли, Мик Уолас
от името на групата GUE/NGL

Общо предложение за резолюция
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Закон на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта 
ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг

Общо предложение за резолюция
Съображение А а (ново)

Общо предложение за резолюция Изменение

Aa. като има предвид, че 
Националният фонд за демокрация на 
САЩ, съгласно неговия уебсайт, 
официално е налял над 22 милиона 
долара за „идентифициране на нови 
пътища за демокрация и политически 
реформи в Хонконг“ или Китай от 
2014 г. насам1;
________________________
1 https://www.ned.org/wp-
content/themes/ned/search/grant-
search.php?organizationName=&region=
Asia&projectCountry=China&amount=&
fromDate=2014&toDate=&projectFocus
%5B%5D=&projectFocus%5B%5D=&pr
ojectFocus%5B%5D=&projectFocus%5B
%5D=&projectFocus%5B%5D=&project
Focus%5B%5D=&projectFocus%5B%5D
=&projectFocus%5B%5D=&projectFocu
s%5B%5D=&projectFocus%5B%5D=&pr
ojectFocus%5B%5D=&projectFocus%5B
%5D=&projectFocus%5B%5D=&project
Focus%5B%5D=&search=&maxCount=1
00&orderBy=Country&start=1&sbmt=1

Or. en

https://www.ned.org/wp-content/themes/ned/search/grant-search.php?organizationName=&region=Asia&projectCountry=China&amount=&fromDate=2014&toDate=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&search=&maxCount=100&orderBy=Country&start=1&sbmt=1
https://www.ned.org/wp-content/themes/ned/search/grant-search.php?organizationName=&region=Asia&projectCountry=China&amount=&fromDate=2014&toDate=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&search=&maxCount=100&orderBy=Country&start=1&sbmt=1
https://www.ned.org/wp-content/themes/ned/search/grant-search.php?organizationName=&region=Asia&projectCountry=China&amount=&fromDate=2014&toDate=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&search=&maxCount=100&orderBy=Country&start=1&sbmt=1
https://www.ned.org/wp-content/themes/ned/search/grant-search.php?organizationName=&region=Asia&projectCountry=China&amount=&fromDate=2014&toDate=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&search=&maxCount=100&orderBy=Country&start=1&sbmt=1
https://www.ned.org/wp-content/themes/ned/search/grant-search.php?organizationName=&region=Asia&projectCountry=China&amount=&fromDate=2014&toDate=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&search=&maxCount=100&orderBy=Country&start=1&sbmt=1
https://www.ned.org/wp-content/themes/ned/search/grant-search.php?organizationName=&region=Asia&projectCountry=China&amount=&fromDate=2014&toDate=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&search=&maxCount=100&orderBy=Country&start=1&sbmt=1
https://www.ned.org/wp-content/themes/ned/search/grant-search.php?organizationName=&region=Asia&projectCountry=China&amount=&fromDate=2014&toDate=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&search=&maxCount=100&orderBy=Country&start=1&sbmt=1
https://www.ned.org/wp-content/themes/ned/search/grant-search.php?organizationName=&region=Asia&projectCountry=China&amount=&fromDate=2014&toDate=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&search=&maxCount=100&orderBy=Country&start=1&sbmt=1
https://www.ned.org/wp-content/themes/ned/search/grant-search.php?organizationName=&region=Asia&projectCountry=China&amount=&fromDate=2014&toDate=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&search=&maxCount=100&orderBy=Country&start=1&sbmt=1
https://www.ned.org/wp-content/themes/ned/search/grant-search.php?organizationName=&region=Asia&projectCountry=China&amount=&fromDate=2014&toDate=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&search=&maxCount=100&orderBy=Country&start=1&sbmt=1
https://www.ned.org/wp-content/themes/ned/search/grant-search.php?organizationName=&region=Asia&projectCountry=China&amount=&fromDate=2014&toDate=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&search=&maxCount=100&orderBy=Country&start=1&sbmt=1
https://www.ned.org/wp-content/themes/ned/search/grant-search.php?organizationName=&region=Asia&projectCountry=China&amount=&fromDate=2014&toDate=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&search=&maxCount=100&orderBy=Country&start=1&sbmt=1
https://www.ned.org/wp-content/themes/ned/search/grant-search.php?organizationName=&region=Asia&projectCountry=China&amount=&fromDate=2014&toDate=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&search=&maxCount=100&orderBy=Country&start=1&sbmt=1
https://www.ned.org/wp-content/themes/ned/search/grant-search.php?organizationName=&region=Asia&projectCountry=China&amount=&fromDate=2014&toDate=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&search=&maxCount=100&orderBy=Country&start=1&sbmt=1
https://www.ned.org/wp-content/themes/ned/search/grant-search.php?organizationName=&region=Asia&projectCountry=China&amount=&fromDate=2014&toDate=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&projectFocus%5b%5d=&search=&maxCount=100&orderBy=Country&start=1&sbmt=1
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Изменение 2
Клеър Дейли, Мик Уолас
от името на групата GUE/NGL

Общо предложение за резолюция
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Закон на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта 
ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг

Общо предложение за резолюция
Съображение А б (ново)

Общо предложение за резолюция Изменение

Aб. като има предвид, че 
протестното движение в Хонконг е 
установило тесни връзки с крайната 
десница на САЩ, като най-изявените 
поддръжници в САЩ на протестите 
в Хонконг са крайно десните 
републикански сенатори Тед Круз, 
Джош Хоули, Марко Рубио и Рик 
Скот, както и Том Котън, който 
неотдавна призова за военни репресии 
на САЩ срещу протестите 
„Животът на чернокожите има 
значение“; като има предвид, че 
лидерите на протестите в Хонконг 
Джошуа Уонг и Нейтън Лоу редовно 
са се срещали с тези крайнодесни 
републиканци; като има предвид, че 
Националният фонд за демокрация – 
челен отряд на САЩ за промяна на 
режимите, назначи лидерите на 
опозицията от Хонконг в 
управителния съвет на нов 
антикитайски фронт, базиран в 
окръг Колумбия, наречен Съвет за 
демокрация в Хонконг;
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Изменение 3
Клеър Дейли, Мик Уолас
от името на групата GUE/NGL

Общо предложение за резолюция
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Закон на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта 
ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг

Общо предложение за резолюция
Съображение А в (ново)

Общо предложение за резолюция Изменение

Ав. като има предвид, че на 17 
септември 2019 г., при даването на 
показания на Капитолия, пред 
изпълнителната комисия за Китай 
към Конгреса на САЩ, 
председателствана от крайнодесния 
сенатор Марко Рубио, Джошуа Уонг и 
други лобираха пред законодателите 
на САЩ за приемането на Закона за 
правата на човека и демокрацията в 
Хонконг; като има предвид, че 
законът има за цел да предизвика 
враждебност у Китай и да тласне 
Хонконг да навлезе още повече в 
сферата на влияние на Вашингтон; 
като има предвид, че 
ентусиазираната подкрепа за това 
законодателство, показана от 
лидерите на протестите в Хонконг, 
подкопава изцяло заявената от тях 
цел за независимост на Хонконг и 
разкрива близостта им с 
крайнодясната администрация на 
президента Тръмп и подкрепата им за 
водената от американските 
съюзнически сили бавна трета 
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световна война на САЩ срещу онези, 
които са независими от тях;

Or. en
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Изменение 4
Клеър Дейли, Мик Уолас
от името на групата GUE/NGL

Общо предложение за резолюция
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Закон на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта 
ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг

Общо предложение за резолюция
Съображение A г (ново)

Общо предложение за резолюция Изменение

Аг. като има предвид, че през 2019 
и 2020 г. станахме свидетели на 
протести в целия свят – „жълтите 
жилетки“ във Франция, 
демонстрациите в Ливан, Газа, Чили, 
Еквадор, Боливия и Хаити; като има 
предвид, че много от тези протести 
бяха посрещнати със смъртоносна 
сила от държавните органи – най-
малко 19 убити от държавните сили 
в Хаити, най-малко 252 убити и 
25 000 ранени от израелските 
отбранителни сили в Газа, най-малко 
23 убити, над 2 300 ранени и над 
26 000 задържани от чилийските 
органи, в Еквадор – 8 убити и над 
1 300 ранени, в Боливия – най-малко 19 
протестиращи, убити от властите; 
като има предвид, че нямаше жертви 
от ръцете на органите на Хонконг и 
че военните не бяха призовани, за 
разлика от реакцията при много от 
посочените други протести; като 
има предвид, че студентските 
протести са отговорни за 
убийството на един 70-годишен мъж 
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и опита за убийство на друг човек чрез 
подпалването му; като има предвид, 
че се обръща прекомерно голямо 
внимание на протестите в Хонконг и 
на реакцията на правителството, 
имайки предвид относително 
премерената реакция в сравнение с 
други международни протести;

Or. en
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Изменение 5
Клеър Дейли, Мик Уолас
от името на групата GUE/NGL

Общо предложение за резолюция
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Закон на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта 
ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг

Общо предложение за резолюция
Съображение A д (ново)

Общо предложение за резолюция Изменение

Ад. като има предвид, че 
протестите в Хонконг се описват 
почти навсякъде като 
„продемократични“ протести, а 
протестите в Чили, Еквадор, Хаити 
и САЩ се описват като „бунтове“ и 
като „насилие“, а фокусът е върху 
„разграбванията“ и „палежите“; 
като има предвид, че хонконгските 
протести редовно проявяват 
ксенофобия срещу Китай, 
престъпления от омраза и масово 
насилие и че протестиращите са 
убили 70-годишен мъж с тухли и са 
подпалили друг човек в „спор за 
националната идентичност“; като 
има предвид, че протестиращите в 
Хонконг са причинили огромни щети, 
например през октомври 2019 г., 
когато протестиращите в Хонконг са 
затворили цялата система на 
метрото (която превозва 5 милиона 
души дневно) чрез бомбардиране и 
подпалване на влакове и гари; като 
има предвид, че протестиращите са 
вандализирали, плячкосали и 
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подпалили малки и средни 
предприятия, възприемани като 
поддръжници на континентален 
Китай, стреляли са срещу полицията 
със стрели, произвели са хиляди 
бомби, включително някои от 
модифицирани газови резервоари за 
пропан, били са жестоко полицаи и 
жестоко са били и тормозили хора, 
които явно не са съгласни с тяхната 
кауза;

Or. en
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Изменение 6
Ману Пинеда, Сира Рего
от името на групата GUE/NGL

Общо предложение за резолюция
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Закон на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта 
ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг

Общо предложение за резолюция
Параграф 7 a (нов)

Общо предложение за резолюция Изменение

7a. призовава ЕС и държавите 
членки да изградят отношения с 
Китай въз основа на взаимна изгода 
от хоризонтален подход, основан на 
диалог и зачитане на 
международното право; поради това 
настоятелно призовава 
предстоящата среща на високо 
равнище между ЕС и Китай да 
обмисли начини за сътрудничество 
въз основа на равенството и 
взаимната полза, включително като 
се вземе предвид участието на ЕС в 
инициативата „Един пояс, един 
път“;

Or. en


