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Europa-Parlamentet, 

– der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Kina, navnlig beslutningerne 

af 4. februar 2016 om sagen om de forsvundne forlæggere i Hongkong1, af 16. 

december 2015 om forbindelserne mellem EU og Kina2 og af 13. marts 2014 om EU's 

prioriteter for den 25. samling i FN's Menneskerettighedsråd3,  

– der henviser til erklæringen af 7. januar 2016 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om 

de forsvundne personer med tilknytning til forlaget Mighty Current i Hongkong, 

– der henviser til den 18. årsberetning fra Europa-Kommissionen og Tjenesten for EU's 

Optræden Udadtil om det særlige administrative område Hongkong (SAR) fra april 

2016, 

– der henviser til dialogen mellem EU og Kina om menneskerettighederne, der blev 

lanceret i 1995, og til den 34. runde i Beijing den 30. november og 1. december 2015, 

– der henviser til erklæringen af 16. februar 2016 fra FN's højkommissær for 

menneskerettigheder, 

– der henviser til Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens fælles meddelelse til Europa-

Parlamentet og Rådet med titlen "Byggesten til en ny EU-strategi for forbindelserne 

med Kina" af 22. juni 2016, 

– der henviser til forfatningen for Det Særlige Administrative Område Hongkong i 

Folkerepublikken Kina, og navnlig til artiklerne om personlige frihedsrettigheder og 

pressefrihed og til Hongkongs anordning om borgerrettigheder,  

– der henviser til den internationale konvention om civile og politiske rettigheder af 

16. december 1966, 

                                                 
1  Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0045. 
2  Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0458. 
3  Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0252. 



 

 

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948, 

– der henviser til vedtagelsen af den nye lov om national sikkerhed i det stående udvalg 

under den kinesiske Nationale Folkekongres den 1. juli 2015, vedtagelsen af den nye 

lov om udenlandske NGO'er i den Nationale Folkekongres den 28. april 2016 og 

vedtagelsen af den nye lov om cybersikkerhed, den 7. november 2016, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4, 

A. der henviser til, at Gui Minhai, der er forlægger og aktionær i forlaget og en boghandel, 

som sælger litterære Beijingkritiske værker, forsvandt sporløst i Pattaya, Thailand, den 

17. oktober 2015;  

B. der henviser til, at fire andre af Hongkongs indbyggere (Lui Bo, Zhang Zhiping, Lam 

Wing-Kee og Lee Bo), som arbejdede for samme boghandel, også forsvandt mellem 

oktober og december 2015;  

C. der henviser til, at Gui Minhai er svensk statsborger af kinesisk oprindelse, og dermed 

EU-borger; 

D. der henviser til, at Gui Minhai den 17. januar 2016 medvirkede i et kinesisk tv-program 

og tilsyneladende erkendte, at han frivilligt var vendt tilbage til det kinesiske fastland 

for at blive dømt for en formodet forbrydelse i forbindelse med en bilulykke i 2003; der 

henviser til, at der er tungtvejende grunde til at antage, at hans tv-optræden var 

iscenesat, og at han havde et manuskript at læse op fra; 

E. der henviser til, at Gui Minhai har været fængslet i isolation i mere end et år, og at hans 

opholdssted er ukendt; der henviser til, at Gui Minhai er den eneste boghandler i 

gruppen, der stadig er fængslet;  

F. der henviser til, at de svenske myndigheder har anmodet de kinesiske myndigheder om 

deres fulde støtte til at beskytte deres borgeres samt de andre "forsvundne" personers 

rettigheder; der henviser til, at hverken Gui Minhais familie eller den svenske regering 

er blevet underrettet om nogen formel tiltale mod ham, eller om hvor han tilbageholdes;  

G. der henviser til, at Lui Bo og Zhang Zhiping fik lov til at vende tilbage til Hongkong, 

henholdsvis den 4. marts og den 8. marts 2016, efter at være blevet tilbageholdt på det 

kinesiske fastland; der henviser til, at de anmodede politiet om at opgive deres 

respektive sager og vendte tilbage til det kinesiske fastland, samme dag de ankom; der 

henviser til, at Lee Bo vendte tilbage til Hongkong den 24. marts 2016 og afviser at 

have været bortført; der henviser til, at Lam Wing-Kee vendte tilbage til Hongkong den 

16. juni 2016;  

H. der henviser til, at Lam Wing-Kee, der er en af forlæggerne, i juni 2016 vendte tilbage 

til Hongkong for at afslutte sagen om hans forsvinden, men i stedet for at vende tilbage 

til fastlandet fortalte medierne, at han var blevet bortført af den kinesiske 

sikkerhedstjeneste, isoleret og tvunget til foran tv-kameraer at tilstå forbrydelser, som 

han ikke havde begået; 

I. der henviser til, at Hongkong værner om og beskytter ytrings-, tale- og trykkefriheden; 

der henviser til, at offentliggørelsen af al kritisk materiale om den kinesiske ledelse er 

lovlig i Hongkong, selv om den er forbudt på det kinesiske fastland; der henviser til, at 



 

 

princippet "ét land, to systemer" sikrer Hongkongs uafhængighed fra Beijing med 

hensyn til sådanne frihedsrettigheder, som er forankret i forfatningens artikel 27;  

J. der henviser til, at EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen i årsberetningen for 2015 

om det særlige administrative område Hongkong betragter sagen om de fem forlæggere 

som den alvorligste udfordring for Hongkongs forfatning og princippet "ét land, to 

systemer", efter Hongkong igen blev underlagt Folkerepublikken Kinas suverænitet i 

1997; der henviser til, at kun de retshåndhævende myndigheder i Hongkong har juridisk 

myndighed til at håndhæve loven i Hongkong;  

K. der henviser til, at FN's Komité mod Tortur har rapporteret om sine alvorlige 

bekymringer over vedvarende rapporter fra forskellige kilder vedrørende en vedvarende 

praksis med ulovlig tilbageholdelse på ukendte og uofficielle tilbageholdelsessteder, de 

såkaldte "sorte fængsler"; der henviser til, at det ligeledes har udtrykt alvorlig 

bekymring over vedvarende rapporter, som indikerer, at udøvelsen af tortur og 

mishandling er dybt forankret i det strafferetlige system, der i overdreven grad anvender 

tilståelser som grundlag for domsfældelse;  

L. der henviser til, at Kina har undertegnet, men endnu ikke ratificeret den internationale 

konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der henviser til, at Kina hverken har 

undertegnet eller ratificeret den internationale konvention om beskyttelse af alle 

personer mod tvungne forsvindinger; 

M. der henviser til, at det 17. topmøde mellem EU og Kina den 29. juni 2015 løftede 

bilaterale forbindelser til et nyt niveau, og til, at EU i sin strategiske ramme for 

menneskerettigheder og demokrati giver tilsagn om, at det vil sætte 

menneskerettighederne i centrum for sine forbindelser med alle tredjelande, herunder 

sine strategiske partnere; der henviser til, at det 18. topmøde mellem EU og Kina den 

12.-13. juli 2016 blev afsluttet med en erklæring om, at der ville være en anden runde i 

menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina inden udgangen af 2016;  

1. udtrykker sin alvorlige bekymring over manglen på oplysninger om, hvor Gui Minhai 

befinder sig; opfordrer til øjeblikkelig offentliggørelse af detaljerede oplysninger om 

hans opholdssted og til hans øjeblikkelige sikre frigivelse samt til, at han får ret til 

kommunikation;  

2. noterer sig med bekymring påstandene om, at retshåndhævende myndigheder fra det 

kinesiske fastland opererer i Hongkong; minder de kinesiske myndigheder om, at 

enhver anvendelse af deres retshåndhævende myndigheder i Hongkong ville være i strid 

med princippet "ét land, to systemer"; 

3. opfordrer indtrængende de relevante myndigheder i Thailand, Kina og Hongkong til at 

præcisere omstændighederne i forbindelse med forsvindingerne i overensstemmelse 

med retsstatsprincippet;  

4. fordømmer på det kraftigste alle sager om menneskerettighedskrænkelser, navnlig 

vilkårlige anholdelser, overførsler, tvungne tilståelser, hemmelige tilbageholdelser, 

isolationsvaretægt og krænkelser af trykke- og ytringsfrihed; minder om, at forlæggeres, 

journalisters og bloggeres uafhængighed skal beskyttes; opfordrer til, at 

menneskerettighedskrænkelser og politisk intimidering bringes til ophør øjeblikkeligt;  



 

 

5. fordømmer restriktioner og kriminalisering af ytringsfriheden og beklager stramningen 

af restriktioner af ytringsfriheden; opfordrer den kinesiske regering til at holde op med 

at undertrykke den frie informationsstrøm, bl.a. ved at begrænse brugen af internettet;  

6. udtrykker sin bekymring over den nye lov om cybersikkerhed, som blev vedtaget den 7. 

november 2016, der kan styrke og institutionalisere censurerings- og 

overvågningspraksisserne, og over den vedtagne lov om national sikkerhed og udkastet 

til lov om terrorbekæmpelse; bemærker kinesiske reformadvokater og 

civilrettighedsforkæmperes frygt for, at disse love vil begrænse ytringsfriheden 

yderligere og selvcensuren vokse;  

7. opfordrer Kina til at frigive eller frafalde alle anklager mod fredelige regeringskritikere, 

antikorruptionsaktivister, advokater og journalister;  

8. udtrykker sin bekymring over den forestående ikrafttrædelse af den nye lov om 

udenlandske NGO'er den 1. januar 2017, eftersom den i sin nuværende form drastisk 

ville hæmme det kinesiske civilsamfunds aktiviteter og alvorligt begrænse forenings- og 

ytringsfriheden i landet, herunder ved at nægte adgang for oversøiske NGO'er, som ikke 

er registreret i det kinesiske ministerium for offentlig sikkerhed, og forbyde 

provinsernes offentlige sikkerhedstjenester at yde finansiering til enhver kinesisk person 

eller organisation samt forbyde kinesiske grupper at gennemføre "aktiviteter" på vegne 

af eller efter tilladelse fra ikkeregistrerede udenlandske NGO'er, herunder dem, der har 

base i Hongkong og Macao; opfordrer de kinesiske myndigheder til at tilvejebringe et 

sikkert og retfærdigt miljø samt gennemsigtige processer, der gør det muligt for NGO'er 

at arbejde frit og effektivt i Kina;  

9. understreger Den Europæiske Unions tilsagn om at styrke demokrati, herunder 

retsstatsprincippet, et uafhængigt retsvæsen, grundlæggende rettigheder og 

frihedsrettigheder, gennemsigtighed samt informations- og ytringsfrihed i Hongkong;  

10. opfordrer Kina til at ratificere den internationale konvention om borgerlige og politiske 

rettigheder og til ufortøvet at undertegne og ratificere den internationale konvention om 

beskyttelse af alle personer mod tvungne forsvindinger;  

11. understreger Den Europæiske Unions tilsagn om at styrke retsstatsprincippet, 

retsvæsenets uafhængighed og de grundlæggende friheder og rettigheder, navnlig 

gennemsigtighed og ytringsfrihed i alle de lande, som den har indgået bilaterale 

forbindelser med; er af den opfattelse, at der bør etableres en meningsfyldt og åben 

dialog om menneskerettigheder baseret på gensidig respekt; mener, at stærke og 

vedvarende forbindelser mellem EU og Kina skal udgøre et effektivt grundlag for en 

moden, meningsfyldt og åben dialog om menneskerettigheder baseret på gensidig 

respekt; 

12. understreger, at økonomiske og handelsmæssige forbindelser er vigtige for at øge vores 

respektive velfærd; minder om, at disse forbindelser kun kan udvikle sig i god tro og 

gensidig tillid; understreger, at overholdelse af menneskerettighederne og 

gennemsigtighed er en del af moderne handelsaftaler; 

13. opfordrer de relevante EU-institutioner til at handle hurtigt og til at sætte Gui Minhais 

situation på dagsordenen for den næste dialog mellem EU og Kina om 

menneskerettighederne; 



 

 

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 

næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 

udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Folkerepublikken Kinas regering og 

parlament og Statsoverhovedet og Forsamlingen for Det Særlige Administrative 

Område Hongkong. 


