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Uznesenie Európskeho parlamentu o porušovaní základných slobôd v Hongkongu
(2022/2503(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na všetky svoje predchádzajúce uznesenia o Hongkongu, najmä uznesenie z 
8. júla 2021 o Hongkongu, predovšetkým o prípade Apple Daily1, uznesenie z 21. 
januára 2021 o zásahoch proti demokratickej opozícii v Hongkongu2, uznesenie z 19. 
júna 2020 o zákone ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a o potrebe, aby EÚ 
obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu3, uznesenie z 18. júla 2019 o situácii 
v Hongkongu4 a uznesenie z 24. novembra 2016 o prípade Kuej Min-chaja, vydavateľa 
uväzneného v Číne5,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Číne, najmä uznesenie zo 16. 
septembra 2021 o novej stratégii EÚ – Čína6, z 20. mája 2021 o odvetných čínskych 
sankciách proti subjektom EÚ a poslancom Európskeho parlamentu a národných 
parlamentov7, uznesenie z 12. septembra 2018 o stave vzťahov medzi EÚ a Čínou8 a 
uznesenie zo 16. decembra 2015 o vzťahoch medzi EÚ a Čínou9,

– so zreteľom na vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Josepa Borrella z 20. decembra 2021 
o voľbách do legislatívnej rady, ktoré sa konali 19. decembra 2021, a z 9. júna 2021 o 
zmenách volebného systému Hongkongu, na jeho vyhlásenie v mene EÚ z 11. marca 
2021 o volebnom systéme Hongkongu a na všetky jeho ostatné vyhlásenia o situácii v 
Hongkongu,

– so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť ESVČ z 23. 
júna 2021 o ukončení činnosti novín Apple Daily v Hongkongu,

– so zreteľom na vyhlásenie hovorcu ESVČ z 21. októbra 2021 o vyhostení demokraticky 
zvolených poslancov zastupiteľstiev mestských obvodov a zmenšujúcom sa priestore 
pre občiansku spoločnosť,

– so zreteľom na 11. strategický dialóg medzi EÚ a Čínou z 28. septembra 2021 medzi 
PK/VP Josepom Borrellom a čínskym štátnym radcom/ministrom zahraničných vecí 
Wangom Yimom,

– so zreteľom na pripomienky predsedu Európskej rady Charlesa Michela po stretnutí 

1 Prijaté texty, P9_TA(2021)0356.
2 Ú. v. EÚ C 456, 10.11.2021, s. 242.
3 Ú. v. EÚ C 362, 8.9.2021, s. 71.
4 Ú. v. EÚ C 165, 4.5.2021, s. 2.
5 Ú. v. EÚ C 224, 27.6.2018, s. 78.
6 Prijaté texty, P9_TA(2021)0382.
7 Ú. v. EÚ C 15, 12.1.2022, s. 170.
8 Ú. v. EÚ C 433, 23.12.2019, s. 103.
9 Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 92.
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vedúcich predstaviteľov EÚ a Číny 14. septembra 2020,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie predsedu Michela a predsedníčky von der 
Leyenovej o ochrane záujmov a hodnôt EÚ v komplexnom a životne dôležitom 
partnerstve po 22. samite EÚ – Čína, ktorý sa konal 22. júna 2020,

– so zreteľom na základný zákon Osobitnej administratívnej oblasti (ďalej len „OAO“) 
Hongkong, ktorý bol prijatý 4. apríla 1990 a nadobudol účinnosť 1. júla 1997,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a 
Severného Írska a vlády Čínskej ľudovej republiky (ČĽR) z 19. decembra 1984 o 
otázke Hongkongu, známe aj ako spoločné čínsko-britské vyhlásenie, ktoré čínska a 
britská vláda zaregistrovali v Organizácii Spojených národov 12. júna 1985,

– so zreteľom na závery Rady z 28. júla 2020 o Hongkongu,

– so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach zo 16. 
decembra 1966 a obavy, ktoré vyjadril Výbor OSN pre ľudské práva vo svojom 
zozname tém z 26. augusta 2020 v súvislosti so štvrtou pravidelnou správou Hongkongu 
(Čína),

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

– so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže presadzovanie a dodržiavanie ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu 
by malo zostať stredobodom dlhodobého vzťahu medzi EÚ a Čínou v súlade so 
záväzkom EÚ presadzovať tieto hodnoty vo svojej vonkajšej činnosti a s vyjadrením 
Číny, že sa chce hlásiť k rovnakým hodnotám v rámci vlastnej rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce;

B. keďže Hongkong je viazaný Medzinárodným paktom o občianskych a politických 
právach a má zákonnú povinnosť rešpektovať právo na slobodu informácií, prejavu a 
združovania, ako aj zaručiť riadny proces; keďže sa čoskoro preskúma plnenie 
záväzkov vyplývajúcich z paktu zo strany Hongkongu;

C. keďže od 1. júla 2020 do konca roka 2021 polícia v Hongkongu zatkla alebo nariadila 
zatknutie najmenej 139 osôb v súvislosti so zákonom o národnej bezpečnosti; keďže ku 
koncu roka 2021 bolo formálne obvinených 94 osôb, z ktorých 60 bolo vo vyšetrovacej 
väzbe; keďže pokojné vyjadrovanie politických názorov bolo neprimerane obmedzené a 
dokonca kriminalizované zákonom o národnej bezpečnosti; keďže poprední aktivisti, 
ako je Chow Hang-tung, boli obvinení z nabádania občanov zapáliť sviečky na 
pamiatku obetí masakru na Námestí nebeského pokoja, a keďže Hongkonská aliancia na 
podporu vlasteneckých demokratických hnutí Číny bola rozpustená po tom, ako orgány 
využili každoročnú sviečkovú spomienku na udalosti z Námestia nebeského pokoja, 
ktorú skupina organizovala už 30 rokov, ako dôkaz „ohrozenia národnej bezpečnosti“; 
keďže zákon o národnej bezpečnosti zjavne porušuje zásadu „jedna krajina, dva 
systémy“ a spoločné čínsko-britské vyhlásenie;
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D. keďže politická opozícia v Hongkongu, ktorej väčšinu tvorili prodemokratickí 
zákonodarcovia a aktivisti, bola po zatknutí 55 osôb podľa zákona o národnej 
bezpečnosti 6. a 7. januára 2021 prakticky zničená;

E. keďže 17. júna 2021 500 príslušníkov polície vykonalo raziu v priestoroch redakcie 
Apple Daily, pričom odobralo počítače a dokumenty vrátane tých, ktoré obsahovali 
novinársky materiál, a zatklo päť vedúcich pracovníkov novín; keďže všetci boli 
obvinení zo „spolupráce s cudzou krajinou alebo vonkajšími prvkami s cieľom ohroziť 
národnú bezpečnosť“ podľa zákona o národnej bezpečnosti; keďže noviny Apple Daily 
23. júna 2021 oznámili, že po 26 rokoch ukončia svoju činnosť; keďže obvinenie 
prodemokratického aktivistu a bývalého vlastníka spoločnosti Apple Daily Jimmyho 
Laia a šiestich bývalých novinárov Apple Daily zo „sprisahania s cieľom distribuovať 
protištátny materiál“ je ďalším útokom na slobodu tlače v Hongkongu;

F. keďže 29. decembra 2021 200 policajtov vykonalo raziu v priestoroch redakcie Stand 
News, pričom odobralo jej počítače a dokumenty a zatklo sedem osôb, z ktorých všetci 
boli vedúci alebo bývalí vedúci pracovníci spoločnosti, za sprisahanie s cieľom 
publikovať protištátne publikácie; keďže Stand News boli okamžite zatvorené; keďže 
online médium Hongkongu DB Channel prestal v meste pôsobiť, keďže jeho zadržaná 
spoluzakladateľka Frankie Fung čaká na súdny proces podľa zákona o národnej 
bezpečnosti; keďže Citizen News, ďalšie prodemokratické online médium, nedávno 
oznámilo svoje zatvorenie, uvádzajúc „zhoršujúce sa mediálne prostredie“;

G. keďže Amnesty International zatvorila svoje dve kancelárie v Hongkongu koncom roka 
2021 v dôsledku zákona o národnej bezpečnosti, ktorý organizáciám pre ľudské práva 
znemožnil pracovať slobodne a bez strachu zo závažných odvetných opatrení zo strany 
vlády; keďže v období od 1. januára 2021 do 4. januára 2022 bolo zatvorených viac ako 
60 organizácií občianskej spoločnosti v dôsledku represií vrátane 12 odborových 
zväzov, ôsmich mediálnych organizácií, ôsmich susedských skupín, siedmich 
profesijných skupín, piatich študentských organizácií a štyroch náboženských skupín;

H. keďže desiatky prodemokratických aktivistov v Hongkongu boli uväznené za 
podnecovanie odtrhnutia sa a rozvratu štátu podľa zákona o národnej bezpečnosti, 
medzi nimi Ma Chun-man, Tony Chung Hon-lam a Chow Hang-tung;

I. keďže Európska únia má aj naďalej veľké obavy, pokiaľ ide o zákon ČĽR o národnej 
bezpečnosti pre Hongkong; keďže ide o citlivú otázku, ktorá má ďalekosiahle dôsledky 
pre Hongkong a jeho obyvateľov, pre EÚ a zahraničných občanov, pre EÚ 
a medzinárodné organizácie občianskej spoločnosti a pre dôveru podnikov 
v Hongkongu; keďže nadobudnutím účinnosti zákona o národnej bezpečnosti sa zvýšili 
riziká pre občanov EÚ v Hongkongu;

J. keďže Európska únia má veľký záujem o pokračujúcu stabilitu a prosperitu Hongkongu 
v súlade so zásadou „jedna krajina, dva systémy“ a prikladá veľký význam zachovaniu 
vysokej úrovne autonómie Hongkongu v súlade so základným zákonom a s 
medzinárodnými záväzkami; keďže za súčasných okolností sa tieto zásady nachádzajú 
na pokraji nezvratného narušenia;
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K. keďže 19. decembra 2021 sa konali voľby do „výlučne vlasteneckej“ zákonodarnej rady 
podľa nových pravidiel uložených Pekingom, ktoré zabránili prodemokratickým 
stranám kandidovať, kriminalizovali výzvy pre voličov, aby bojkotovali voľby alebo 
odovzdali prázdne hlasovacie lístky, na ktorých sa OAO Hongkong vyhrážal 
medzinárodným médiám pokrývajúcim voľby, ktoré rozšírili hlasovanie na občanov 
Hongkongu s pobytom v kontinentálnej Číne, a v ktorých iba 30 % registrovaných 
voličov odovzdalo hlasovacie lístky; keďže nedávne zmeny volebného systému sú v 
rozpore so záväzkami týkajúcimi sa väčšieho demokratického zastúpenia zakotvenými v 
základnom zákone; keďže Hongkong zostáva bez akejkoľvek prodemokratickej 
opozície, pretože jej zástupcom sa buď zakazuje zúčastniť sa na voľbách, alebo boli 
uväznení;

L. keďže v júli 2021 bolo 21 prodemokratických kandidátov vylúčených z účasti na 
parlamentných voľbách v Macau; keďže 12. septembra 2021 sa voľby do siedmeho 
legislatívneho zhromaždenia Macaa konali bez skutočnej politickej opozície, čo by 
mohlo viesť k dlhodobej sociálnej nestabilite, a viedlo k rekordne nízkej volebnej účasti 
42,38 %; keďže novinárom verejnoprávneho vysielateľa v Macau bolo nariadené, aby 
presadzovali „patriotizmus, rešpekt a lásku“ vo vzťahu k Číne, a aspoň šesť novinárov 
podalo demisiu po zavedení nových redakčných pravidiel, čo dokazuje, že obavy 
týkajúce sa zákona o národnej bezpečnosti existujú aj v iných regiónoch; keďže 
základný zákon Macaa tiež chráni slobodu tlače a zostáva v platnosti do roku 2049;

M. keďže tlak na občiansku spoločnosť Hongkongu sa zintenzívnil, čo sa prejavilo 
rozpustením Hongkonskej konfederácie odborových zväzov, Hongkonskej aliancie na 
podporu vlasteneckých demokratických hnutí Číny, Čínskej skupiny záujmov právnikov 
ľudských práv, Zväzu profesionálnych učiteľov v Hongkongu a Frontu občianskych 
ľudských práv, ako aj zatvorením kancelárie Amnesty International;

N. keďže predsedníčka výkonnej rady Hongkongu Carrie Lam uviedla, že OAO zavedie 
článok 23 zákona o národnej bezpečnosti, ktorý kriminalizuje zahraničné politické 
organizácie a odrádza ich od vykonávania činností v Hongkongu;

O. keďže nezávislosť súdnictva sa musí zaručiť vzhľadom na jeho kľúčovú úlohu pri 
ochrane ľudských práv a základných slobôd v Hongkongu;

P. keďže Parlament vo svojom uznesení z 8. júla 2021 vyzýva Komisiu, Radu a členské 
štáty, aby odmietli pozvanie zástupcov vlád a diplomatov zúčastniť sa na zimných 
olympijských hrách v Pekingu 2022, pokiaľ čínska vláda nepreukáže overiteľné 
zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv v Hongkongu;

Q. keďže Čína sa angažuje v agresívnej rétorike a zaviedla nevysvetlený a nedeklarovaný 
de facto zákaz vstupu litovských výrobkov na čínsky trh; keďže takéto nelegitímne 
opatrenia a praktiky porušujú nielen všetky medzinárodné obchodné pravidlá a pravidlá 
Svetovej obchodnej organizácie, ale majú priamy vplyv aj na základné zásady 
jednotného trhu EÚ;

1. čo najdôraznejšie odsudzuje skutočnosť, že sloboda prejavu, sloboda združovania a 
sloboda tlače sú v Hongkongu rovnako prísne obmedzené ako v Číne, a opakuje svoju 
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solidaritu s obyvateľmi Hongkongu v ich boji za slobodu a demokraciu; vyjadruje 
poľutovanie nad politickým prenasledovaním, ktorému sú vystavení mnohí novinári, 
ktorí sú v súčasnosti v exile alebo vo väzení; vyzýva Čínu, aby zabezpečila, že všetci 
novinári budú môcť vykonávať svoju prácu slobodne bez prekážok alebo strachu z 
represálií; zdôrazňuje, že by sa mala zabezpečiť sloboda tlače a médií;

2. vyzýva hongkonskú vládu, aby prepustila všetkých politických väzňov v Hongkongu; 
vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie a zrušenie všetkých obvinení proti 
všetkým pokojným demonštrantom v Hongkongu zatknutým v posledných rokoch, ktorí 
si len uplatnili svoje právo na slobodu prejavu alebo iné ľudské práva, ako sú Joshua 
Wong, Koo Sze-yiu, Martin Lee, Albert Ho, Margaret Ng a Kok Tsz-lun, dvojitý čínsky 
a portugalský štátny príslušník, a teda občan EÚ, ktorý bol v roku 2020 v Šen-čene 
odsúdený na sedem mesiacov odňatia slobody za údajný pokus o útek z Hongkongu 
loďou a v súčasnosti je vo väzbe a čaká na súdne konanie v Hongkongu; odsudzuje 
prebiehajúce prípady vrátane prípadov obhajcov ľudských práv Chowa Hang-tunga, 
Leeho Cheuk-yana a Alberta Hoa; vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie 
švédskeho vydavateľa Kuej Min-chaja, ktorý je väznený v ČĽR;

3. zdôrazňuje, že zákon o národnej bezpečnosti bráni vzťahom založeným na dôvere 
medzi Čínou a EÚ, čo oslabuje budúcu spoluprácu a vedie k ďalšiemu narušeniu 
dôveryhodnosti Pekingu na medzinárodnej scéne a zároveň výrazne poškodzuje 
medzinárodné postavenie a povesť Hongkongu a Macaa; naliehavo vyzýva čínske 
orgány, aby zrušili zákon o národnej bezpečnosti, ktorý je porušením záväzkov a 
povinností ČĽR podľa medzinárodného práva, konkrétne Čínsko-britského spoločného 
vyhlásenia a Čínsko-portugalského spoločného vyhlásenia, a naliehavo vyzýva orgány 
Hongkongu a Macaa, aby plne rešpektovali zásady právneho štátu, ľudské práva, 
demokratické zásady a vysoký stupeň autonómie podľa zásady „jedna krajina, dva 
systémy“, ako sú zakotvené v základných zákonoch Hongkongu a Macaa a v súlade s 
ich domácimi a medzinárodnými záväzkami; so znepokojením berie na vedomie rastúce 
úsilie čínskej vlády legitimizovať svoj autoritársky systém vnútri aj navonok 
prostredníctvom kooptovania, nového vymedzovania a skresľovania viacerých 
politických myšlienok vrátane zásad demokracie, a to prostredníctvom pojmov ako 
„demokracia s črtami Hongkongu“ alebo „celoprocesná ľudová demokracia“, a 
považuje takéto pokusy za politickú frašku;

4. vyjadruje hlboké poľutovanie nad nedávnymi zmenami volebného zákona Hongkongu a 
nad zatýkaním a obťažovaním zástupcov prodemokratickej opozície, ktoré de jure a de 
facto bránia slobodným a spravodlivým voľbám na všetkých úrovniach a viedli k 
rozloženiu všetkých foriem politickej opozície; zdôrazňuje, že je to v rozpore so 
záväzkami týkajúcimi sa väčšieho demokratického zastúpenia zakotvenými v 
hongkonskom základnom zákone;

5. vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím hongkonských orgánov zakázať v posledných 
dvoch roky každoročnú spomienku na udalosti z Námestia nebeského pokoja 4. júna a 
každoročný pochod 1. júla, ako aj konečné rozhodnutie macajského najvyššieho 
odvolacieho súdu zakázať každoročnú spomienku na udalosti z Námestia nebeského 
pokoja; vyjadruje hlboké poľutovanie nad odstránením pomníka obetiam Námestia 
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nebeského pokoja, Piliera hanby, Hongkonskou univerzitou z jej priestorov, a považuje 
to za súčasť pokračujúceho útoku na akademickú slobodu v Hongkongu a pokusu o 
vymazanie histórie a kolektívnej pamäte;

6. vyzýva predsedu výkonnej rady Hongkongu, aby stiahol plány na zavedenie článku 23 
zákona o národnej bezpečnosti a opätovne sa zaviazal dodržiavať základný zákon, ktorý 
zaručuje slobodu združovania, slobodu zhromažďovania, slobodu prejavu a slobodu 
náboženského vyznania a viery;

7. zdôrazňuje, že nezávislosť súdnictva sa musí chrániť a kľúčovou prioritou musí byť 
zabránenie politizácii súdov; opakuje svoju výzvu ESVČ, aby okrem výročnej správy o 
Hongkongu vypracovala podrobnú verejnú správu o právnom štáte a nezávislosti 
súdnictva; vyzýva ESVČ, aby zahrnula diskusie o zhoršujúcej sa situácii v oblasti 
právneho štátu v Hongkongu a o bezpečnosti občanov EÚ do každoročných zasadnutí 
štruktúrovaného dialógu medzi vládou OAO Hongkong a EÚ;

8. vyjadruje znepokojenie nad vymenovaním náčelníka štábu ozbrojených policajných síl 
v oblasti Sin-ťiang Penga Jingtanga za veliteľa hongkonskej posádky Ľudovej 
oslobodzovacej armády a nad poznámkami, že sa zameria na údajné teroristické 
činnosti v Hongkongu;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa presadzovaním zákona o národnej bezpečnosti 
zaoberali ako najvyššou prioritou programu všetkých stretnutí EÚ – Čína, a to aj v 
rámci diplomatických konzultácií v rámci prípravy na tieto stretnutia; pripomína, že je 
dôležité, aby EÚ naďalej predkladala otázku porušovania ľudských práv v Číne, najmä 
v prípade menšín v Sin-ťiangu a Tibete, v každom politickom dialógu a dialógu 
o ľudských právach s čínskymi orgánmi, a v súlade so záväzkom EÚ prezentovala silný, 
jasný a jednotný hlas vo svojom prístupe k tejto krajine; pripomína, že Čína podpísala 
širokú škálu medzinárodných zmlúv a dohovorov v oblasti ľudských práv, a preto 
zdôrazňuje význam pokračovania dialógu s Čínou s cieľom zabezpečiť, aby splnila svoj 
záväzok dodržiavať medzinárodný rámec pre ľudské práva;

10. je mimoriadne znepokojený pokusmi čínskych orgánov zamerať sa na komunity 
hongkonskej diaspóry vrátane obhajcov ľudských práv v členských štátoch EÚ; opakuje 
svoju výzvu členským štátom EÚ, aby pozastavili aktívne zmluvy o vydávaní osôb s 
ČĽR a Hongkongom;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preskúmali dohodu medzi Európskym 
spoločenstvom a Hongkongom a Čínou o spolupráci a vzájomnej administratívnej 
pomoci v colných záležitostiach10 a podporu EÚ pre členstvo Hongkongu vo Svetovej 
obchodnej organizácii vzhľadom na zničenie autonómie, ktorú malo územie v rámci 
predtým stanoveného modelu jednej krajiny, dvoch systémov;

12. opakuje svoje vážne znepokojenie nad rôznymi prípadmi porušovania ľudských práv v 
Číne a pripomína, že je nevyhnutné plne rešpektovať univerzálne hodnoty;

10 Ú. v. ES L 151, 18.6.1999, s. 21.
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13. vyzýva Radu, aby zaviedla cielené sankcie v rámci globálneho sankčného režimu EÚ v 
oblasti ľudských práv (sankcie EÚ podľa vzoru Magnitského zákona) voči 
predstaviteľom Hongkongu a ČĽR zodpovedným za pokračujúce zásahy v oblasti 
ľudských práv, medzi ktorých patrai Carrie Lam, Teresa Cheng Yeuk-wah, Xia 
Baolong, Zhang Xiaoming, Luo Huining, Zheng Yanxiong, Chris Tang Ping-keung a 
John Lee Ka-chiu; vyzýva Radu a Komisiu, aby sa dohodli na vypracovaní zoznamu 
spoločností, na ktoré by sa mali vzťahovať sankcie a zákazy investovania za ich 
spoluúčasť na prebiehajúcom potláčaní ľudských práv v Hongkongu;

14. opakuje svoju predchádzajúcu pozíciu, že prípadná ratifikácia komplexnej dohody o 
investíciách medzi EÚ a Čínou musí zohľadňovať pretrvávajúcu situáciu v oblasti 
ľudských práv v Hongkongu a záväzok Číny k spoločnému čínsko-britskému 
vyhláseniu;

15. vyjadruje znepokojenie nad tým, že zatvorenie Stand News a Citizen News povedie k 
zvýšenému tlaku zo strany čínskych orgánov na zostávajúce miestne spravodajské 
publikácie;

16. plne podporuje návrhy usporiadať mimoriadne zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva 
alebo naliehavú diskusiu o zhoršujúcej sa situácii v oblasti ľudských práv v Číne, a to aj 
pokiaľ ide o vykonávanie zákona o národnej bezpečnosti v Hongkongu a Macau a 
prijatie rezolúcie o vytvorení mechanizmu monitorovania a podávania správ v súlade s 
globálnou výzvou stoviek organizácií občianskej spoločnosti zo všetkých regiónov a 
výzvou na prijatie opatrení v rámci bezprecedentného počtu osobitných postupov OSN;

17. vyzýva PK/VP, aby úzko spolupracoval s podobne zmýšľajúcimi krajinami a partnermi 
s cieľom zastaviť narúšanie hongkonských slobôd; víta novovytvorený dvojstranný 
dialóg medzi EÚ a USA o Číne a trvá na tom, že kľúčovým cieľom by mala byť 
intenzívnejšia koordinácia v oblasti ľudských práv, a to aj so zameraním na situáciu v 
Hongkongu;

18. opakuje svoju výzvu členským štátom EÚ, aby vykonávali závery Rady EÚ z 28. júla 
2020 a zaviedli systémy záchrany pre hongkonských prodemokratických aktivistov a 
novinárov, ktorým hrozí uväznenie v rámci prebiehajúceho potláčania ľudských práv; 
opakuje, že je potrebné stanoviť jasný harmonogram vykonávania balíka opatrení z júla 
2020, a vyzýva ESVČ, aby jeho vykonávanie mala naďalej na programe a pripravila 
konkrétne reakcie na možné extrateritoriálne účinky zákona o národnej bezpečnosti;

19. odsudzuje nátlak a zastrašovanie Litvy zo strany Číny; víta nedávne vyhlásenia o 
solidarite s Litvou, ktorých cieľom je odolávať donucovacím opatreniam Číny; 
naliehavo vyzýva EÚ, aby chránila základné zásady jednotného trhu proti čínskemu 
zastrašovaniu;

20. vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby odmietli pozvanie zástupcov vlád a 
diplomatov zúčastniť sa na zimných olympijských hrách v Pekingu 2022, keďže čínska 
vláda nepreukázala overiteľné zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv v Hongkongu, 
Macau, Ujgurskej oblasti Sin-ťiang, Tibete a inde v Číne;
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21. vyzýva ESVČ, aby preskúmala postavenie popredných hongkonských 
prodemokratických aktivistov, ktorí v súčasnosti nie sú vo väzení, ale nemôžu opustiť 
územie v dôsledku toho, že orgány naďalej konfiškujú ich cestovné doklady a ukladajú 
im zákaz cestovania; vyzýva ESVČ a členské štáty, aby v plnej miere uplatňovali 
usmernenia EÚ o obhajcoch ľudských práv, a to aj požadovaním návštev väzníc, 
pozorovaním súdnych procesov, vydávaním verejných vyhlásení a predkladaním 
prípadov orgánom na všetkých úrovniach; vyzýva ESVČ, aby zabezpečila primerané 
zdroje pre kanceláriu Európskej únie pre Hongkong a Macao, aby mohla naďalej 
vykonávať a primerane zintenzívniť pozorovanie súdnych procesov a monitorovanie 
ľudských práv;

22. zdôrazňuje najmä význam zintenzívnenia podpory akademickej obce rozšírením 
štipendií a iných druhov podporných nástrojov pre hongkonských akademických 
pracovníkov a študentov, aby sa mohli zapísať do výmenných programov a 
spolupracovať s univerzitami v EÚ; vyzýva ESVČ a Komisiu, aby vypracovali a 
koordinovali opatrenia na ochranu akademickej slobody hongkonských študentov a 
vedcov na univerzitách v EÚ pred tlakom čínskych orgánov;

23. vyzýva Komisiu a ESVČ, aby zintenzívnili uplatňovanie vhodných mechanizmov 
kontroly vývozu a pracovali na nich s cieľom odoprieť Číne a Hongkongu prístup k 
technológiám používaným na porušovanie ľudských práv; podnecuje Komisiu, aby 
dokončila prípravu účinných právnych predpisov EÚ v oblasti náležitej starostlivosti 
podnikov, ktorými sa spoločnostiam EÚ a spoločnostiam pôsobiacim na jednotnom trhu 
uložia povinnosti náležitej starostlivosti;

24. vyzýva EÚ a členské štáty, aby pomohli zachrániť demokratickú pamäť Hongkongu 
tým, že budú pomáhať pri archivácii, uverejňovaní a dokumentovaní porušovania 
ľudských práv, a aby bojovali proti konaniu ČĽR tým, že knihy, ktoré sú v Hongkongu 
zakázané, široko sprístupnnia online; vyjadruje podporu úsiliu medzinárodných 
televíznych kanálov, ako sú Deutsche Welle a France 24, pravidelne podávať správy o 
vývoji v Hongkongu;

25. vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby spolupracovali s medzinárodnými partnermi 
s cieľom pomôcť zabezpečiť demokraciu na Taiwane, najmä vzhľadom na nedávny 
vývoj vzťahov medzi Litvou a Taiwanom, ktorý zinscenovala čínska vláda, a na 
zhoršovanie slobôd v Hongkongu rámci čínskej politiky upustenia od prístupu „jedna 
krajina, dva systémy“;

26. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi 
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky a vedúcej správy a zhromaždeniu 
Osobitnej administratívnej oblasti Hongkongu.


