
RC\1247413CS.docx PE702.847v01-00 }
PE702.851v01-00 }
PE702.853v01-00 }
PE702.855v01-00 }
PE702.856v01-00 } RC1

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Dokument ze zasedání

B9-0067/2022 } 
B9-0071/2022 } 
B9-0073/2022 } 
B9-0075/2022 } 
B9-0076/2022 } RC1

19.1.2022

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
předložený v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující tyto návrhy usnesení:
B9-0067/2022 (Verts/ALE)
B9-0071/2022 (Renew)
B9-0073/2022 (S&D)
B9-0075/2022 (ECR)
B9-0076/2022 (PPE)

o porušování základních svobod v Hongkongu
(2022/2503(RSP))

Michael Gahler, Miriam Lexmann, David McAllister, Rasa Juknevičienė, 
Antonio Tajani, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, 
Paulo Rangel, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Peter van Dalen, 
Sara Skyttedal, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, 
Janina Ochojska, Stanislav Polčák, Christian Sagartz, Antonio 
López-Istúriz White, Vladimír Bilčík, Gheorghe-Vlad Nistor, José Manuel 
Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Romana Tomc, Peter 
Pollák, Tom Vandenkendelaere, David Lega, Arba Kokalari, Loránt 
Vincze, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Luděk 
Niedermayer



RC\1247413CS.docx 2/11 PE702.847v01-00 }
PE702.851v01-00 }
PE702.853v01-00 }
PE702.855v01-00 }
PE702.856v01-00 } RC1

CS

za skupinu PPE
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Isabel Santos
za skupinu S&D
Hilde Vautmans, Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Izaskun 
Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, 
Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz 
Körner, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, 
Dragoş Tudorache, Marie-Pierre Vedrenne
za skupinu Renew
Reinhard Bütikofer, Francisco Guerreiro, Hannah Neumann, Katrin 
Langensiepen
za skupinu Verts/ALE
Anna Fotyga, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki, 
Ryszard Antoni Legutko, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Charlie Weimers, 
Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, Ladislav Ilčić, Valdemar 
Tomaševski, Veronika Vrecionová, Vincenzo Sofo, Witold Jan 
Waszczykowski, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto
za skupinu ECR
Fabio Massimo Castaldo, Marco Campomenosi, Marco Zanni, Anna 
Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Silvia Sardone



RC\1247413CS.docx 3/11 PE702.847v01-00 }
PE702.851v01-00 }
PE702.853v01-00 }
PE702.855v01-00 }
PE702.856v01-00 } RC1

CS

Usnesení Evropského parlamentu o porušování základních svobod v Hongkongu
(2022/2503(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Hongkongu, zejména usnesení ze dne 
8. července 2021 o Hongkongu, zejména případu deníku Apple Daily1, usnesení ze dne 
21. ledna 2021 o zásahu proti demokratické opozici v Hongkongu2, usnesení ze dne 
19. června 2020 o zákonu Čínské lidové republiky (ČLR) o národní bezpečnosti pro 
Hongkong a potřebě, aby EU bránila vysokou úroveň autonomie Hongkongu3, usnesení 
ze dne 18. července 2019 o situaci v Hongkongu4 a usnesení ze dne 24. listopadu 2016 
o případu Guie Minhaie, vydavatele uvězněného v Číně5,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Číně, zejména na usnesení ze dne 16. září 2021 
o nové strategii EU-Čína6, usnesení ze dne 20. května 2021 o čínských sankcích vůči 
subjektům EU a poslancům Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů7, 
usnesení ze dne 12. září 2018 o stavu vztahů mezi EU a Čínou8 a usnesení ze dne 
16. prosince 2015 o vztazích mezi EU a Čínou9,

– s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepa Borrella ze dne 20. prosince 2021 
o volbách do legislativní rady, které se konaly dne 19. prosince 2021, a ze dne 9. června 
2021 o změnách hongkongského volebního systému, na jeho prohlášení jménem EU ze 
dne 11. března 2021 o volebním systému Hongkongu a na všechna jeho další prohlášení 
a deklarace o situaci v Hongkongu,

– s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 
23. června 2021 o uzavření hongkongské pobočky deníku Apple Daily,

– s ohledem na prohlášení mluvčí ESVČ ze dne 21. října 2021 o vyloučení demokraticky 
zvolených okresních zastupitelů a zmenšujícím se prostoru pro občanskou společnost,

– s ohledem na 11. strategický dialog mezi EU a Čínou ze dne 28. září 2021 mezi 
místopředsedou Komise, vysokým představitelem Josepem Borrellem a čínským 
státním radou / ministrem zahraničních věcí Wang Iem,

– s ohledem na vyjádření předsedy Evropské rady Charlese Michela po jednání vedoucích 
představitelů EU a Číny, které se konalo dne 14. září 2020,

1 Přijaté texty, P9_TA(2021)0356.
2 Úř. věst. C 456, 10.11.2021, s. 242.
3 Úř. věst. C 362, 8.9.2021, s. 71.
4 Úř. věst. C 165, 4.5.2021, s. 2.
5 Úř. věst. C 224, 27.6.2018, s. 78.
6 Přijaté texty, P9_TA(2021)0382.
7 Úř. věst. C 15, 4.11.2020, s. 170.
8 Úř. věst. C 433, 23.12.2020, s. 103.
9 Úř. věst.  C 399, 24.11.2017, s. 92.
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– s ohledem na společné prohlášení předsedy Michela a předsedkyně von der Leyenové 
o ochraně zájmů a hodnot EU ve složitém a klíčovém partnerství, jež bylo učiněno 
v návaznosti na 22. summit EU-Čína, který se konal dne 22. června 2020,

– s ohledem na základní zákon Zvláštní administrativní oblasti Hongkong přijatý dne 
4. dubna 1990, který vstoupil v platnost dne 1. července 1997,

– s ohledem na společné prohlášení vlády Spojeného království Velké Británie 
a Severního Irska a vlády Čínské lidové republiky (ČLR) ze dne 19. prosince 1984 
o otázce Hongkongu, známé rovněž jako společné čínsko-britské prohlášení, jež bylo 
čínskou a britskou vládou registrováno u Organizace spojených národů dne 12. června 
1985,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 28. července 2020 o Hongkongu,

– s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne 16. prosince 
1966 a na obavy, které vznesl Výbor OSN pro lidská práva na svém seznamu otázek ze 
dne 26. srpna 2020 v souvislosti se čtvrtou pravidelnou zprávou o čínském Hongkongu,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

– s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že těžištěm dlouhodobých vztahů mezi EU a Čínou by mělo zůstat 
prosazování a dodržování lidských práv, demokracie a právního státu, a to v souladu se 
závazkem EU hájit tyto hodnoty v rámci své vnější činnosti a v souladu se zájmem řídit 
se jimi v rámci vlastního rozvoje a mezinárodní spolupráce, který vyjádřila Čína;

B. vzhledem k tomu, že Hongkong je vázán Mezinárodním paktem o občanských 
a politických právech a má právní povinnost dodržovat právo na svobodu informací, 
projevu a sdružování a zaručit právo na spravedlivý proces; vzhledem k tomu, že 
Hongkong bude brzy předmětem přezkumu, pokud jde o plnění jeho závazků 
vyplývajících z tohoto paktu;

C. vzhledem k tomu, že v období od 1. července 2020 do konce roku 2021 policie 
v Hongkongu v souvislosti se zákonem o národní bezpečnosti zatkla nebo nařídila 
zatčení nejméně 139 osob; vzhledem k tomu, že na konci roku 2021 bylo formálně 
obviněno 94 osob, z nichž 60 se nacházelo ve vyšetřovací vazbě; vzhledem k tomu, že 
na základě zákona o národní bezpečnosti bylo nepřiměřeně omezeno a dokonce 
kriminalizováno pokojné vyjadřování politických názorů; vzhledem k tomu, že přední 
aktivisté, jako je Chow Hang-tung, byli obviněni z toho, že vybízeli občany 
k zapalování svíček k uctění památky obětí z náměstí Nebeského klidu, a vzhledem 
k tomu, že hongkongská Aliance na podporu čínských vlasteneckých demokratických 
hnutí byla rozpuštěna poté, co orgány použily výroční vzpomínku na události z náměstí 
Nebeského klidu se zapálenými svíčkami, kterou tato skupina organizovala po dobu 30 
let, jako důkaz „ohrožení národní bezpečnosti“; vzhledem k tomu, že zákon o národní 
bezpečnosti zjevně porušuje zásadu „jedna země, dva systémy“ a společné čínsko-
britské prohlášení;
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D. vzhledem k tomu, že politická opozice v Hongkongu byla fakticky zlikvidována poté, 
co bylo na základě zákona o národní bezpečnosti ve dnech 6. a 7. ledna 2021 zatčeno 55 
osob, z nichž většinu tvořili prodemokratičtí zákonodárci a aktivisté;

E. vzhledem k tomu, že dne 17. června 2021 provedlo 500 policistů razii v prostorách 
deníku Apple Daily, odvezlo počítače a dokumenty, z nichž některé obsahovaly 
novinářský materiál, a zadrželo pět vedoucích pracovníků těchto novin; vzhledem 
k tomu, že všichni byli obviněni z toho, že se podle zákona o národní bezpečnosti 
dopustili „tajného spolčení s cizí zemí nebo s externími subjekty s cílem ohrozit národní 
bezpečnost“; vzhledem k tomu, že dne 23. června 2021 deník Apple Daily oznámil, že 
po 26 letech přestává vycházet; vzhledem k tomu, že obvinění prodemokratického 
aktivisty a bývalého majitele Apple Daily Jimmyho Laie a šesti bývalých novinářů 
tohoto deníku ze „zločinného spolčení s cílem šířit podvratné materiály“ je dalším 
útokem na svobodu tisku v Hongkongu;

F. vzhledem k tomu, že dne 29. prosince 2021 provedlo 200 policistů razii v kanceláři 
internetové publikace Stand News, odvezlo si její počítače a dokumenty a zatklo sedm 
osob, z nichž všichni byli řídícími nebo bývalými vedoucími pracovníky této 
společnosti, na základě obvinění ze zločinného spolčení s cílem zveřejňovat podvratné 
publikace; vzhledem k tomu, že Stand News byly okamžitě uzavřeny; vzhledem k tomu, 
že hongkongské internetové médium DB Channel přestalo ve městě působit, neboť jeho 
spoluzakladatel Frankie Fung byl zatčen a nyní čeká na soudní proces podle zákona 
o národní bezpečnosti; vzhledem k tomu, že další prodemokratické internetové médium 
– Citizen News – nedávno oznámilo ukončení své činnosti s poukazem na „zhoršující se 
mediální prostředí“;

G. vzhledem k tomu, že organizace Amnesty International uzavřela své dvě kanceláře 
v Hongkongu na konci roku 2021 kvůli zákonu o národní bezpečnosti, který 
organizacím na ochranu lidských práv znemožnil svobodně pracovat, aniž by se musely 
obávat závažných odvetných opatření ze strany vlády; vzhledem k tomu, že v období od 
1. ledna 2021 do 4. ledna 2022 ukončilo v důsledku represí svou činnost více než 60 
organizací občanské společnosti, včetně 12 odborových svazů, osmi mediálních 
organizací, osmi sousedských skupin, sedmi profesních skupin, pěti studentských 
organizací a čtyř náboženských skupin;

H. vzhledem k tomu, že desítky prodemokratických aktivistů v Hongkongu, např. Ma 
Chun-man, Tony Chung Hon-lam a Chow Hang-tung, byly podle zákona o národní 
bezpečnosti uvězněny za podněcování k odtržení země a rozvracení státu; 

I. vzhledem k tomu, že Evropská unie je i nadále vážně znepokojena zákonem o národní 
bezpečnosti, který pro Hongkong přijala Čína; vzhledem k tomu, že se jedná o citlivou 
záležitost s dalekosáhlými důsledky pro Hongkong a jeho obyvatelstvo, pro občany EU 
a zahraniční občany, pro organizace občanské společnosti v EU a na mezinárodní 
úrovni, jakož i pro podnikatelskou důvěru v Hongkongu; vzhledem k tomu, že vstup 
zákona o národní bezpečnosti v platnost zvýšil rizika pro občany EU v Hongkongu;

J. vzhledem k tomu, že Evropská unie má velký zájem o trvalou stabilitu a prosperitu 
Hongkongu v souladu se zásadou „jedna země, dva systémy“ a přikládá velký význam 
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zachování vysokého stupně autonomie Hongkongu v souladu se základním zákonem 
a mezinárodními závazky; vzhledem k tomu, že v současném prostředí hrozí, že tyto 
zásady budou nenávratně zpochybněny;

K. vzhledem k tomu, že dne 19. prosince 2021 proběhly volby do Legislativní rady, 
v nichž mohli kandidovat „pouze vlastenci“ podle nových pravidel zavedených 
Pekingem, která v podstatě znemožnila účast prodemokratických stran, z výzev 
voličům, aby tyto volby bojkotovali nebo odevzdali prázdný volební lístek, učinila 
trestný čin, umožnila, aby Zvláštní administrativní oblast Hongkong vyhrožovala 
mezinárodním sdělovacím prostředkům informujícím o těchto volbách, rozšířila 
hlasování na hongkongské rezidenty v pevninské Číně, takže ve výsledku odevzdalo 
hlasovací lístek pouze 30 % registrovaných voličů; vzhledem k tomu, že nedávné 
změny volebního systému jsou v rozporu se závazky k zajištění většího demokratického 
zastoupení, jež jsou zakotveny v základním zákoně; vzhledem k tomu, že v Hongkongu 
nyní neexistuje žádná prodemokratická opozice, neboť její zástupci mají buď zakázáno 
účastnit se voleb nebo byli uvězněni;

L. vzhledem k tomu, že v červenci 2021 bylo v parlamentních volbách v Macau 
diskvalifikováno 21 prodemokratických kandidátů; vzhledem k tomu, že volby do 
sedmého zákonodárného shromáždění v Macau proběhly dne 12. září 2021 bez skutečné 
politické opozice, což by mohlo vést k dlouhodobé sociální nestabilitě, a jejich 
výsledkem byla rekordně nízká volební účast ve výši 42,38 %; vzhledem k tomu, že 
novinářům ve veřejnoprávním vysílání v Macau bylo nařízeno, aby propagovali 
„vlastenectví, respekt a lásku“ k Číně, a že od zavedení nových redakčních pravidel 
odešlo nejméně šest novinářů, což ukazuje, že obavy ohledně zákona o národní 
bezpečnosti se týkají i dalších regionů; vzhledem k tomu, že základní zákon Macaa 
rovněž chrání svobodu tisku a platí do roku 2049;

M. vzhledem k tomu, že zintenzívnil tlak na občanskou společnost v Hongkongu, jak 
ukazuje rozpuštění hongkongské konfederace odborových svazů, hongkongského 
sdružení na podporu vlasteneckých demokratických hnutí Číny, zájmové skupiny 
čínských právníků v oblasti lidských práv, odborového svazu hongkongských učitelů, 
hnutí za občanská lidská práva a uzavření kanceláře Amnesty International;

N. vzhledem k tomu, že předsedkyně výkonné rady Hongkongu Carrie Lam uvedla, že tato 
zvláštní administrativní oblast zavede článek 23 zákona o národní bezpečnosti, který 
zahraniční politické organizace postaví mimo zákon a odradí je od působení 
v Hongkongu;

O. vzhledem k tomu, že musí být zaručena nezávislost justice, neboť hraje zásadní roli při 
ochraně lidských práv a základních svobod v Hongkongu;

P. vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 8. července 2021 Parlament vyzval 
„Komisi, Radu a členské státy, aby odmítly pozvání zástupců vlád a diplomatů k účasti 
na zimních olympijských hrách v Pekingu v roce 2022, pokud čínská vláda neprokáže 
ověřitelné zlepšení situace v oblasti lidských práv v Hongkongu“;

Q. vzhledem k tomu, že Čína přistoupila k agresivní rétorice a zavedla v podstatě 
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nevysvětlený a veřejně nevyhlášený zákaz, který znemožňuje výrobkům vyrobeným 
v Litvě vstupovat na čínský trh; vzhledem k tomu, že takovéto nelegitimní kroky 
a praktiky porušují nejen veškerá mezinárodní pravidla obchodu a pravidla Světové 
obchodní organizace, ale mají také přímý dopad na základní zásady jednotného trhu 
EU;

1. co nejdůrazněji odsuzuje skutečnost, že svoboda projevu, svoboda sdružování 
a svoboda tisku je v Hongkongu omezena stejně vážně jako v Číně, a znovu vyjadřuje 
svou solidaritu s obyvatelstvem Hongkongu v jeho boji za svobodu a demokracii; 
odsuzuje politické pronásledování, kterému bylo vystaveno mnoho novinářů, kteří jsou 
v současnosti v exilu nebo ve vězení; vyzývá Čínu k zajištění toho, aby všichni novináři 
mohli vykonávat svou práci svobodně a bez překážek nebo strachu z odvetných 
opatření; zdůrazňuje, že by měla být zajištěna svoboda tisku a sdělovacích prostředků;

2. vyzývá hongkongskou vládu, aby propustila všechny politické vězně v Hongkongu; 
vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech pokojných hongkongských 
demonstrantů zatčených v posledních několika letech a zrušení veškerých obvinění proti 
nim, neboť pouze vykonávali své právo na svobodu projevu nebo jiná lidská práva, a to 
např. Joshua Wong, Koo Sze-yiu, Martin Lee, Albert Ho, Margaret Ng a Kok Tsz-lun, 
který je čínským i portugalským státním příslušníkem, a tudíž i občanem EU, a který 
byl odsouzen v Šen-čenu v roce 2020 na sedm měsíců nepodmíněně za to, že se údajně 
pokoušel uprchnout z Hongkongu na lodi, a v současné době čeká na soudní proces ve 
vazbě v Hongkongu; odsuzuje probíhající případy, např. případy obránců lidských práv, 
jako jsou Chow Hang-tung, Lee Cheuk-yan a Albert Ho; vyzývá k okamžitému 
a bezpodmínečnému propuštění švédského nakladatele Kueje Min-chaje, který je 
uvězněn v Čínské lidové republice;

3. zdůrazňuje, že zákon o národní bezpečnosti brání vybudování vztahu důvěry mezi 
Čínou a EU, což narušuje budoucí spolupráci a vede k dalšímu podkopávání 
věrohodnosti Pekingu na mezinárodní scéně, a přitom také značně poškozuje 
mezinárodní status a pověst Hongkongu a Macaa; naléhavě žádá čínské orgány, aby 
zákon o národní bezpečnosti zrušily, neboť porušuje závazky a povinnosti ČLR podle 
mezinárodního práva, především společné čínsko-britské prohlášení a společné čínsko-
portugalské prohlášení, a naléhavě žádá hongkongské a macajské úřady, aby plně 
respektovaly právní stát, lidská práva, demokratické zásady a vysoký stupeň autonomie 
podle zásady „jedna země, dva systémy“, což je zakotveno v základních zákonech 
Hongkongu a Macaa a je to v souladu s jejich domácími i mezinárodními povinnostmi; 
se znepokojením bere na vědomí zvyšující se snahy čínské vlády legitimizovat svůj 
autoritářský systém uvnitř i navenek tím, že převezme, předefinuje a pozmění řadu 
politických myšlenek, např. zásady demokracie, prostřednictvím pojmů, jako je 
„demokracie s hongkongskými rysy“ nebo „celoprocesová lidová demokracie“, 
a považuje tyto snahy za politickou frašku;

4. vyjadřuje hluboké politování nad nedávnými změnami volebního zákona v Hongkongu 
a nad zatýkáním a šikanováním zástupců prodemokratické opozice, neboť de jure a de 
facto brání konání svobodných a spravedlivých voleb na všech úrovních a vedly 
k rozpadu všech forem politické opozice; zdůrazňuje, že to je v rozporu se závazky 
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k zajištění většího demokratického zastoupení, jež jsou zakotveny v základním zákoně 
Hongkongu;

5. odsuzuje rozhodnutí hongkongských orgánů, které v posledních dvou letech zakázaly 
tichou demonstraci pořádanou každoročně 4. června na památku událostí na náměstí 
Nebeského klidu a každoroční pochod 1. července, a také rozhodnutí macajského 
nejvyššího odvolacího soudu zakázat v tomto městě každoroční tichou demonstraci na 
památku událostí na náměstí Nebeského klidu; vyjadřuje hluboké politování nad 
odstraněním památníku obětem událostí na náměstí Nebeského klidu, Pilíře hanby, 
z prostor Hongkongské univerzity a považuje to za součást neustálých útoků na 
akademickou svobodu v Hongkongu a za pokus vymazat historii a kolektivní paměť;

6. vyzývá předsedkyni výkonné rady Hongkongu, aby zrušila plány na zavedení článku 23 
zákona o národní bezpečnosti a znovu se zavázala, že bude dodržovat základní zákon, 
který zaručuje svobodu sdružování, svobodu shromažďování, svobodu projevu 
a svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení;

7. zdůrazňuje, že jednou z hlavních priorit musí být zachování nezávislosti soudnictví 
a zamezení politizace soudů; znovu vyzývá ESVČ, aby kromě výroční zprávy 
o Hongkongu vypracovala podrobnou veřejnou zprávu o tamním právním státu 
a nezávislosti soudnictví; vyzývá ESVČ, aby do každoročních setkání v rámci 
strukturovaného dialogu mezi vládou ZAO Hongkong a EU zahrnula diskuse 
o zhoršující se situaci v oblasti právního státu v Hongkongu a o bezpečnosti občanů EU;

8. vyjadřuje znepokojení nad tím, že náčelník štábu ozbrojených policejních sil v Sin-
ťiangu Peng Jingtang byl zvolen velitelem hongkongské posádky lidově osvobozenecké 
armády, a nad poznámkami, že se zaměří na údajnou teroristickou činnost 
v Hongkongu;

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci všech jednání mezi EU a Čínou, včetně 
diplomatických konzultací v rámci přípravy na tato jednání, řešily otázku prosazování 
zákona o národní bezpečnosti jako hlavní prioritu; připomíná, že je důležité, aby EU 
v rámci každého politického dialogu a dialogu o lidských právech s čínskými orgány 
nadále poukazovala na porušování lidských práv v Číně, zejména v případě menšin 
v provincii Sin-ťiang a v Tibetu, a to v souladu se snahou EU hovořit ve vztahu k této 
zemi silným, jasným a jednotným hlasem; připomíná, že Čína podepsala řadu 
mezinárodních dohod a úmluv v oblasti lidských práv, a zdůrazňuje proto, že je důležité 
pokračovat v dialogu s touto zemí s cílem zajistit, aby dostála svému závazku dodržovat 
mezinárodní rámec pro lidská práva;

10. je mimořádně znepokojen pokusy čínských orgánů zaměřit se na komunity 
hongkongské diaspory v členských státech EU, včetně obránců lidských práv; znovu 
vyzývá členské státy EU, aby pozastavily platnost smluv o vydávání osob uzavřených 
s ČLR a Hongkongem;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby zrevidovaly Dohodu mezi Evropským 
společenstvím a Hongkongem (Čína) o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních 
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otázkách10 a podporu EU pro členství Hongkongu ve Světové obchodní organizaci, 
vzhledem k tomu, že byla zmařena autonomie, kterou toto území mělo v rámci dříve 
zavedeného modelu „jedna země, dva systémy“;

12. opakuje, že je hluboce znepokojen různými případy porušování lidských práv v Číně, 
a připomíná, že zásadní význam má plné dodržování univerzálních hodnot;

13. vyzývá Radu, aby zavedla cílené sankce v rámci globálního režimu sankcí EU v oblasti 
lidských práv (sankce EU po vzoru Magnitského zákona) proti hongkongským 
a čínským představitelům, kteří jsou zodpovědní za probíhající tvrdé potlačování 
lidských práv, mezi nimiž jsou Carrie Lamová, Teresa Cheng Yeuk-wahová, Xia 
Baolong, Zhang Xiaoming, Luo Huining, Zheng Yanxiong, Chris Tang Ping-keung 
a John Lee Ka-chiu; vyzývá Radu a Komisi, aby se dohodly na sestavení seznamu 
společností, na něž by se měly vztahovat sankce a investiční zákazy za jejich účast na 
probíhajícím potlačování lidských práv v Hongkongu;

14. opakuje svůj dříve vyjádřený postoj, že případná ratifikace komplexní dohody 
o investicích mezi EU a Čínou musí zohledňovat stávající situaci v oblasti lidských práv 
v Hongkongu a závazek Číny ke společnému čínsko-britskému prohlášení;

15. vyjadřuje znepokojení nad tím, že uzavření zpravodajských serverů Stand News 
a Citizen News povede ke zvýšenému tlaku ze strany čínských orgánů na zbývající 
místní zpravodajské publikace;

16. plně podporuje návrhy, aby bylo uspořádáno zvláštní zasedání Rady OSN pro lidská 
práva nebo naléhavá diskuse o zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Číně, a to 
i pokud jde o provádění zákona o národní bezpečnosti v Hongkongu a Macau a přijetí 
rezoluce o vytvoření mechanismu monitorování a podávání zpráv, jak se požaduje 
v globální výzvě stovek organizací občanské společnosti ze všech regionů a ve výzvě 
k přijetí opatření v rámci nebývalého počtu zvláštních postupů OSN;

17. vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele, aby úzce spolupracoval 
s obdobně smýšlejícími zeměmi a partnery s cílem zastavit oslabování svobody 
Hongkongu; vítá nově zavedený dvoustranný dialog mezi EU a USA o Číně a trvá na 
tom, že hlavním cílem by měla být intenzivnější koordinace v oblasti lidských práv, a to 
i se zaměřením na situaci v Hongkongu;

18. opakuje svou výzvu členským státům EU, aby provedly závěry Rady EU ze dne 
28. července 2020 a zavedly programy záchranných člunů pro hongkongské 
prodemokratické aktivisty a novináře, kterým stále hrozí uvěznění v důsledku 
pokračujícího potlačování lidských práv; opakuje, že je třeba stanovit jasný 
harmonogram pro provádění balíčku opatření z července 2020, a vyzývá ESVČ, aby 
jeho provádění měla nadále ve svém programu a aby připravila konkrétní reakce na 
možné exteritoriální účinky zákona o národní bezpečnosti;

19. odsuzuje nátlak vyvíjený na Litvu a její zastrašování ze strany Číny; vítá nedávná 

10 Úř. věst. L 151, 18.6.1999, s. 21.
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vyjádření solidarity s Litvou, jejichž cílem je odolávat čínským donucovacím 
opatřením; naléhavě vyzývá EU, aby bránila základní principy jednotného trhu před 
čínským zastrašováním;

20. vyzývá Komisi, Radu a členské státy, aby odmítly pozvání vládních představitelů 
a diplomatů k účasti na zimních olympijských hrách v Pekingu v roce 2022, neboť 
čínská vláda neprokázala ověřitelné zlepšení situace v oblasti lidských práv 
v Hongkongu, Macau, ujgurské provincii Sin-ťiang, Tibetu i na jiných místech v Číně;

21. vyzývá ESVČ, aby prošetřila situaci významných hongkongských prodemokratických 
aktivistů, kteří v současné době nejsou ve vazbě, ale nemohou opustit území v důsledku 
toho, že jim orgány nadále zabavují cestovní doklady a zakazují jim cestování; vyzývá 
ESVČ a členské státy, aby v plné míře uplatňovaly obecné zásady EU týkající se 
ochránců lidských práv, a to mimo jiné tak, že budou požadovat návštěvy ve věznicích, 
sledovat soudní řízení, zveřejňovat veřejná prohlášení a předkládat případy orgánům na 
všech úrovních; vyzývá ESVČ, aby zajistila odpovídající zdroje pro zastoupení 
Evropské unie v Hongkongu a Macau, aby mohlo i nadále provádět a odpovídajícím 
způsobem zintenzivnit sledování soudních procesů a monitorování lidských práv;

22. zdůrazňuje zejména, že je důležité posílit podporu akademické obce rozšířením 
stipendií a dalších podpůrných nástrojů pro hongkongské akademické pracovníky 
a studenty, aby se mohli přihlásit do výměnných programů a spolupracovat 
s univerzitami v EU; vyzývá ESVČ a Komisi, aby vypracovaly a koordinovaly opatření 
na ochranu akademické svobody hongkongských studentů a vědeckých pracovníků na 
univerzitách v EU před tlakem čínských orgánů;

23. vyzývá Komisi a ESVČ, aby posílily uplatňování vhodných mechanismů kontroly 
vývozu a intenzivněji na nich pracovaly s cílem odepřít Číně a Hongkongu přístup 
k technologiím, které jsou používány k porušování lidských práv; vybízí Komisi, aby 
dokončila přípravu účinných právních předpisů EU v oblasti náležité péče podniků, 
které ukládají podnikům z EU a podnikům působícím na jednotném trhu EU povinnost 
náležité péče;

24. vyzývá EU a členské státy, aby pomohly zachránit demokratickou paměť Hongkongu 
tím, že budou pomáhat s archivací, zveřejňováním a dokumentováním případů 
porušování lidských práv, a aby působily proti činnosti ČLR tím, že zajistí, aby knihy 
zakázané v Hongkongu byly široce dostupné na internetu; vyjadřuje svou podporu úsilí 
mezinárodních televizních stanic, jako je Deutsche Welle a France 24, o pravidelné 
podávání zpráv o vývoji v Hongkongu;

25. vyzývá Komisi, Radu a členské státy, aby spolupracovaly s mezinárodními partnery 
s cílem pomoci zabezpečit demokracii na Tchaj-wanu, zejména s ohledem na nedávný 
vývoj ve vztazích mezi Litvou a Tchaj-wanem, který byl zinscenován čínskou vládou, 
a na oslabování svobod v Hongkongu v rámci čínské politiky, která upouští od přístupu 
„jedna země, dva systémy“;

26. pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi 
Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě 
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a parlamentu Čínské lidové republiky a předsedkyni Výkonné rady a Shromáždění 
Zvláštní administrativní oblasti Hongkong.


