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Resolução do Parlamento Europeu sobre a detenção do cardeal Zen e dos 
administradores do Fundo de Ajuda Humanitária 612 em Hong Kong
(2022/2751(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as suas resoluções, de 20 de janeiro de 2022, sobre violações das 
liberdades fundamentais em Hong Kong1, de 8 de julho de 2021, sobre Hong Kong, em 
particular o caso do Apple Daily2 e, de 21 de janeiro de 2021, sobre a repressão da 
oposição democrática em Hong Kong3, bem como as suas outras resoluções anteriores 
sobre a China,

– Tendo em conta o 24.º relatório anual da Comissão e do Alto Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, de 20 de maio de 2022, sobre a 
evolução política e económica na Região Administrativa Especial de Hong Kong em 
2021 (JOIN(2022)0016),

– Tendo em conta a Lei da República Popular da China sobre a Salvaguarda da Segurança 
Nacional na Região Administrativa Especial de Hong Kong (Lei de Segurança 
Nacional), em vigor desde 30 de junho de 2020,

– Tendo em conta a Declaração do Alto Representante, em nome da União Europeia, 
sobre a eleição do Chefe do Executivo de Hong Kong, realizada em 8 de maio de 2022,

– Tendo em conta a Lei Básica da Região Administrativa Especial de Hong Kong da 
República Popular da China, que foi aprovada em 4 de abril de 1990 e entrou em vigor 
em 1 de julho de 1997 (Lei Básica de Hong Kong),

– Tendo em conta a declaração conjunta do Governo do Reino Unido e do Governo da 
República Popular da China sobre a questão de Hong Kong, de 19 de dezembro 
de 1984, também conhecida como Declaração Conjunta Sino-Britânica, registada pelos 
Governos chinês e britânico nas Nações Unidas em 12 de junho de 1985,

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 10 de dezembro de 
1948,

– Tendo em conta o artigo 144.º, n.º 5, e o artigo 132.º, n.º 4, do seu Regimento,

A. Considerando que a promoção e o respeito dos direitos humanos, da democracia e do 
Estado de direito devem estar no cerne das relações da UE com a China, em 
consonância com o compromisso assumido pela UE de defender o respeito destes 
valores no âmbito da sua ação externa e com o compromisso assumido pela China de 
aderir a esses valores no âmbito da sua própria cooperação para o desenvolvimento e 

1 Textos aprovados, P9_TA(2022)0011.
2 JO C 99 de 1.3.2022, p. 178.
3 JO C 456 de 10.11.2021, p. 242.
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cooperação internacional;

B. Considerando que, em 11 e 12 de maio de 2022, a polícia deteve os administradores do 
Fundo de Ajuda Humanitária 612 em Hong Kong, que presta apoio humanitário e 
financeiro a pessoas feridas, detidas ou ameaçadas durante os protestos contra a 
proposta de alteração da Lei de Extradição – o cardeal Joseph Zen, um bispo católico 
reformado, Cyd Ho, antigo legislador, Denise Ho, cantora ativista, Hui Po-Keung, 
académico, e Margaret Ng, advogada sénior –, acusados de conluio com forças 
estrangeiras (artigo 29.º da Lei de Segurança Nacional);

C. Considerando que cerca de 10 000 pessoas foram detidas pelas autoridades de Hong 
Kong desde os protestos de 2019; que 2 500 pessoas foram julgadas e mais de 1 100 
foram condenadas; que, em 28 de março de 2022, quase 200 pessoas foram detidas ao 
abrigo da Lei de Segurança Nacional; que, no início de 2022, havia 721 presos políticos 
em Hong Kong;

D. Considerando que o 24.º relatório anual da Comissão e do Alto Representante sobre a 
evolução política e económica na Região Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong 
em 2021 conclui que o espaço para a sociedade civil continua a diminuir;

E. Considerando que a avaliação, pelo Comité dos Direitos Humanos das Nações Unidas, 
do cumprimento do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos por Hong 
Kong está em curso e deverá ficar concluída em julho de 2022;

1. Condena as detenções do cardeal Joseph Zen, um dos mais fortes defensores do 
movimento pró-democracia da cidade, e dos outros quatro administradores do Fundo de 
Ajuda Humanitária 612 em Hong Kong, as quais constituem um ataque às liberdades 
garantidas pela Lei Básica de Hong Kong, como a liberdade de religião ou de 
convicção, em particular na sequência do encerramento de mais de 60 grupos da 
sociedade civil, e são indicativas dos esforços contínuos da República Popular da China 
para destruir de forma sistemática os últimos vestígios da autonomia e das liberdades de 
Hong Kong e para reprimir o movimento pró-democracia; considera que a detenção é 
uma manifestação clara da intenção declarada de John Lee Ka-Chiu de oprimir ainda 
mais todas as vozes críticas e de intensificar a repressão;

2. Insta as autoridades da RAE de Hong Kong a retirarem todas as acusações contra o 
cardeal Zen e os outros quatro administradores do Fundo de Ajuda Humanitária 612 – 
Cyd Ho, Denise Ho, Hui Po-Keung e Margaret Ng – e a libertarem Cyd Ho; exorta as 
autoridades da RAE de Hong Kong a permitirem que o Fundo de Ajuda Humanitária 
612 retome o seu apoio financeiro, jurídico e humanitário às pessoas que dele 
beneficiaram;

3. Solicita aos Estados-Membros que intensifiquem os seus esforços para dar aplicação às 
conclusões do Conselho de julho de 2020, incluindo a criação de programas de resgate 
de ativistas pró-democracia e dirigentes políticos de Hong Kong, por exemplo, 
facilitando a emissão de vistos de emergência e concedendo abrigo temporário; insta o 
Vaticano a dar total apoio ao cardeal Zen e a outros líderes religiosos que enfrentam 
perseguições ou o risco de detenção ao abrigo do regime de segurança nacional em 
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Hong Kong; solicita ainda ao Vaticano que intensifique os seus esforços diplomáticos e 
a sua influência junto das autoridades chinesas e que exija que sejam retiradas todas as 
acusações contra o cardeal Zen e que seja posto termo às perseguições e às violações 
dos direitos humanos;

4. Sublinha que, 25 anos após a transferência de Hong Kong, em 1997, quando as 
autoridades chinesas assumiram a soberania e se comprometeram a respeitar as 
liberdades e os direitos da cidade protegidos pela Lei Básica, e dois anos após a 
introdução da chamada Lei de Segurança Nacional em Hong Kong, a República Popular 
da China continua a violar as obrigações que lhe incumbem por força da Declaração 
Conjunta Sino-Britânica de respeitar o elevado grau de autonomia de Hong Kong de 
acordo com o princípio «um país, dois sistemas», o Estado de direito e os direitos 
humanos fundamentais consagrados na Lei Básica de Hong Kong, bem como as suas 
obrigações internas e internacionais enquanto país signatário do Pacto Internacional 
sobre os Direitos Civis e Políticos;

5. Exorta as autoridades chinesas a revogarem na íntegra a Lei de Segurança Nacional e a 
comprometerem-se de novo a respeitar a Lei Básica de Hong Kong, que garante a 
liberdade de associação, a liberdade de reunião, a liberdade de expressão e a liberdade 
de religião e de convicção;

6. Salienta que a eleição de John Lee foi realizada em flagrante violação dos princípios 
democráticos fundamentais e do pluralismo político e desrespeitando o direito dos 
cidadãos de Hong Kong ao sufrágio universal; sublinha que as reformas eleitorais de 
Pequim e o facto de o antigo ministro da Segurança e agente da polícia, John Lee, ter 
sido escolhido para o cargo de Chefe do Executivo demonstram que o Governo de Hong 
Kong já não é independente de Pequim, com base no antigo princípio «um país, dois 
sistemas», e que toda a oposição política foi oprimida;

7. Lamenta a decisão das autoridades de Hong Kong de proibir, pelo terceiro ano 
consecutivo, a vigília anual de 4 de junho na Praça Tiananmen;

8. Reitera o seu apelo ao Conselho para que imponha sanções específicas ao abrigo do 
regime global de sanções da UE em matéria de direitos humanos (as sanções 
«Magnitsky» da UE) contra John Lee e todos os outros funcionários de Hong Kong e da 
RPC responsáveis pela atual repressão dos direitos humanos na cidade; reitera ainda o 
seu apelo urgente aos 10 Estados-Membros da UE que ainda têm tratados de extradição 
com a RPC e Hong Kong para que os suspendam;

9. Reitera o seu apelo ao Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) para que assegure 
que a Representação da União Europeia em Hong Kong (Representação da UE) 
disponha de recursos suficientes para poder continuar a conduzir e intensificar 
devidamente a observação de julgamentos, as visitas a prisões e o acompanhamento dos 
direitos humanos, emitindo declarações públicas, nomeando de entre o seu pessoal um 
responsável pelos direitos humanos para ser contactado pelos defensores dos direitos 
humanos e abordando os seus casos junto das autoridades a todos os níveis; insta o 
SEAE e a Representação da UE a prestarem regularmente informações sobre os 
julgamentos mais importantes, bem como sobre a evolução da situação dos direitos 
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humanos em Hong Kong em geral;

10. Insta a Representação da UE e o pessoal diplomático dos Estados-Membros a fazerem 
tudo o que estiver ao seu alcance para prestar aos defensores dos direitos humanos em 
Hong Kong todo o apoio de que necessitam e para ajudar a salvaguardar os seus 
direitos, nomeadamente visitando presos políticos na prisão, emitindo vistos de 
emergência e disponibilizando abrigo temporário nos Estados-Membros aos que fogem 
de Hong Kong; lamenta o clima de medo que a Lei de Segurança Nacional gerou na 
sociedade civil de Hong Kong, nomeadamente devido à introdução do crime arbitrário 
de «conluio com forças estrangeiras e externas»;

11. Apoia o apelo lançado por 50 peritos em direitos humanos das Nações Unidas para que 
seja criado um mandato especial no Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas 
para acompanhar e informar sobre situação dos direitos humanos na China, incluindo 
em Hong Kong;

12. Reitera o seu apelo à Comissão e aos Estados-Membros para que reexaminem o acordo 
entre a UE e Hong Kong/China sobre cooperação e assistência administrativa mútua em 
matéria aduaneira, o estatuto do Gabinete Económico e Comercial de Hong Kong em 
Bruxelas e o lugar de Hong Kong na Organização Mundial do Comércio;

13. Encarrega a sua Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
ao Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, ao Governo e ao Parlamento da República 
Popular da China, à Representação da UE em Hong Kong, a todos os postos consulares 
dos Estados-Membros da UE em Hong Kong, à Santa Sé e ao Chefe do Executivo e ao 
Conselho Legislativo da Região Administrativa Especial de Hong Kong.


