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Het Europees Parlement,

– gezien al zijn eerdere resoluties over Hongkong, met name die van 8 juli 2021 over 
Hongkong, in het bijzonder het geval van Apple Daily1, van 21 januari 2021 over het 
harde optreden tegen de democratische oppositie in Hongkong2, van 19 juni 2020 over 
de wet inzake de nationale veiligheid die de Volksrepubliek China heeft uitgevaardigd 
voor Hongkong3 en het feit dat de EU de hoge mate van autonomie van Hongkong moet 
verdedigen, van 18 juli 2019 over de situatie in Hongkong4 en van 24 november 2016 
over de in China gevangengezette uitgever Gui Minhai5,

– gezien zijn eerdere resoluties over China, met name die van 16 september 2021 over een 
nieuwe EU-strategie ten aanzien van China6, van 20 mei 2021 over de Chinese sancties 
als vergelding tegen EU-instanties, EP-leden en leden van nationale parlementen7, van 
12 september 2018 over de stand van zaken van de betrekkingen tussen de EU en 
China8 en van 16 december 2015 over de betrekkingen EU-China9,

– gezien de verklaringen van vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) Josep Borrell van 
20 december 2021 over de verkiezingen voor de Wetgevende Vergadering van 
19 december 2021 en van 9 juni 2021 over de wijzigingen van het kiesstelsel van 
Hongkong, zijn verklaring van 11 maart 2021 namens de EU over het kiesstelsel van 
Hongkong, en al zijn andere verklaringen over de situatie in Hongkong,

– gezien de verklaring van de woordvoerder van de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) van 23 juni 2021 over de stopzetting van de activiteiten van Apple Daily in 
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Hongkong,

– gezien de verklaring van de woordvoerder van de EDEO van 21 oktober 2021 over de 
afzetting van democratisch gekozen districtsraadsleden en de steeds beperktere ruimte 
voor het maatschappelijk middenveld,

– gezien de elfde strategische dialoog tussen de EU en China van 28 september 2021 
tussen VV/HV Josep Borrell en staatsraad/minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi,

– gezien de opmerkingen van voorzitter van de Europese Raad Charles Michel na afloop 
van de bijeenkomst van de leiders van de EU en China van 14 september 2020,

– gezien de gezamenlijke verklaring die voorzitter Michel en voorzitter Von der Leyen na 
afloop van de 22e top EU-China op 22 juni 2020 hebben gedaan over het verdedigen 
van de belangen en waarden van de EU in het kader van een complex en noodzakelijk 
partnerschap,

– gezien de basiswet van de Speciale Administratieve Regio (SAR) Hongkong, die op 
4 april 1990 is aangenomen en op 1 juli 1997 in werking is getreden,

– gezien de gezamenlijke verklaring van de regering van het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de regering van de Volksrepubliek China (VRC) 
van 19 december 1984 over de kwestie Hongkong, ook bekend als de Chinees-Britse 
Gezamenlijke Verklaring, die op 12 juni 1985 door de Chinese en de Britse regering bij 
de Verenigde Naties is geregistreerd,

– gezien de conclusies van de Raad van 28 juli 2020 over Hongkong,

– gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 
16 december 1966 en de punten van zorg die het mensenrechtencomité van de VN in 
zijn lijst van kwesties van 26 augustus 2020 naar voren heeft gebracht met betrekking 
tot het vierde periodieke verslag van Hongkong, China,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 1948,

– gezien artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de bevordering en de eerbiediging van de mensenrechten, democratie 
en de rechtsstaat de kern moeten blijven uitmaken van de langlopende relatie tussen de 
EU en China, in overeenstemming met de inspanningen van de EU om deze waarden in 
haar extern optreden uit te dragen en de interesse die China heeft geuit om zich in zijn 
eigen ontwikkeling en internationale samenwerking aan deze waarden te houden;

B. overwegende dat Hongkong gebonden is door het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten en wettelijk verplicht is het recht op vrijheid van 
informatie, meningsuiting en vereniging te eerbiedigen en een eerlijke rechtsgang te 
waarborgen; overwegende dat Hongkong binnenkort zal worden getoetst op de 
nakoming van zijn verplichtingen in het kader van het verdrag;

C. overwegende dat de politie in Hongkong tussen 1 juli 2020 en eind 2021 minstens 
139 mensen heeft gearresteerd of heeft laten arresteren in verband met de nationale 
veiligheidswet (NSL); overwegende dat eind 2021 94 mensen formeel in staat van 



beschuldiging waren gesteld, van wie er 60 in voorlopige hechtenis waren; 
overwegende dat de NSL vreedzame politieke expressie onevenredig beperkt en zelfs 
strafbaar stelt; overwegende dat prominente activisten zoals Chow Hang-tung in staat 
van beschuldiging zijn gesteld omdat ze burgers ertoe hadden aangemoedigd kaarsen 
aan te steken om de slachtoffers van het Tiananmenplein te herdenken, en overwegende 
dat de Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China is 
ontbonden nadat de autoriteiten de jaarlijkse kaarsenwake op het Tiananmenplein die de 
groep al 30 jaar organiseert, hadden aangegrepen als bewijs dat de groep “de nationale 
veiligheid in gevaar brengt”; overwegende dat de NSL een flagrante schending inhoudt 
van het beginsel “één land, twee systemen” en van de Chinees-Britse Gezamenlijke 
Verklaring;

D. overwegende dat de politieke oppositie in Hongkong feitelijk is uitgeschakeld toen 
55 personen, van wie de meesten prodemocratische wetgevers en activisten waren, op 
6 en 7 januari 2021 op grond van de NSL zijn gearresteerd;

E. overwegende dat op 17 juni 2021 500 politieagenten een inval hebben gedaan in het 
gebouw van Apple Daily, computers en documenten, waaronder een aantal met 
journalistiek materiaal, hebben meegenomen en vijf leidinggevenden van de krant 
hebben gearresteerd; overwegende dat zij allen in het kader van de NSL zijn 
beschuldigd van “samenspanning met een vreemd land of met buitenlandse elementen 
om de nationale veiligheid in gevaar te brengen”; overwegende dat Apple Daily op 
23 juni 2021 heeft aangekondigd na 26 jaar te zullen sluiten; overwegende dat de 
aanklacht tegen Jimmy Lai, prodemocratisch activist en voormalig eigenaar van Apple 
Daily, en zes voormalige journalisten van Apple Daily wegens “samenzwering om 
opruiend materiaal te verspreiden” een verdere aanval op de persvrijheid in Hongkong 
vormt;

F. overwegende dat op 29 december 2021 200 politieagenten een inval hebben gedaan in 
het kantoor van Stand News, de computers en documenten hebben meegenomen en 
zeven personen hebben gearresteerd, die allen leidinggevende of voormalige 
leidinggevende personeelsleden van het bedrijf waren, wegens “samenzwering om 
opruiende publicaties te publiceren”; overwegende dat Stand News onmiddellijk is 
gesloten; overwegende dat DB Channel, een online mediakanaal in Hongkong, zijn 
activiteiten in de stad heeft gestaakt omdat de gearresteerde medeoprichter Frankie 
Fung op grond van de NSL op zijn proces wacht; overwegende dat Citizen News, een 
ander prodemocratisch online mediakanaal, onlangs heeft aangekondigd te zullen 
sluiten en daarbij naar een “verslechterend mediaklimaat” heeft verwezen;

G. overwegende dat Amnesty International eind 2021 wegens de NSL zijn twee kantoren 
in Hongkong heeft gesloten, waardoor mensenrechtenorganisaties niet meer vrij en 
zonder vrees voor ernstige represailles van de regering konden werken; overwegende 
dat tussen 1 januari 2021 en 4 januari 2022 meer dan 60 maatschappelijke organisaties 
hun deuren hebben gesloten als gevolg van repressie, waaronder twaalf vakbonden, acht 
mediaorganisaties, acht buurtorganisaties, zeven beroepsorganisaties, vijf 
studentenorganisaties en vier religieuze groeperingen;

H. overwegende dat tientallen prodemocratische activisten in Hongkong, zoals Ma Chun-
man, Tony Chung Hon-lam en Chow Hang-tung, in het kader van de NSL gevangen 
zijn gezet wegens het aanzetten tot afscheiding en ondermijning van de staat;



I. overwegende dat de Europese Unie zich ernstige zorgen blijft maken over de door de 
VRC aangenomen NSL voor Hongkong; overwegende dat dit een gevoelige kwestie is 
met verreikende gevolgen voor Hongkong en zijn bevolking, voor de EU en voor 
buitenlandse burgers, voor Europese en internationale maatschappelijke organisaties en 
voor het vertrouwen in de economie van Hongkong; overwegende dat de 
inwerkingtreding van de NSL meer risico’s voor EU-burgers in Hongkong met zich 
meebrengt;

J. overwegende dat de EU sterk toegewijd is aan de permanente stabiliteit en welvaart van 
Hongkong op grond van het beginsel “één land, twee systemen”, en groot belang hecht 
aan de instandhouding van een hoge mate van autonomie van Hongkong, in 
overeenstemming met de basiswet en internationale toezeggingen; overwegende dat die 
beginselen in de huidige situatie op het punt staan onomkeerbaar te worden ondermijnd;

K. overwegende dat op 19 december 2021 “uitsluitend voor patriotten” verkiezingen voor 
de Wetgevende Vergadering hebben plaatsgevonden volgens nieuwe, door Peking 
opgelegde regels, waarbij prodemocratische partijen zich niet kandidaat mochten 
stellen, oproepen aan kiezers om de verkiezingen te boycotten of blanco te stemmen 
strafbaar werden gesteld, de SAR Hongkong bedreigingen uitte tegen internationale 
media die de verkiezingen versloegen, het stemrecht werd uitgebreid tot Hongkongers 
die op het Chinese vasteland wonen, en slechts 30 % van de geregistreerde kiezers is 
gaan stemmen; overwegende dat de recente wijzigingen van het kiesstelsel in strijd zijn 
met de in de basiswet vastgelegde toezeggingen om tot een grotere democratische 
vertegenwoordiging te komen; overwegende dat er Hongkong geen een 
prodemocratische oppositie meer is omdat de vertegenwoordigers van die oppositie 
hetzij van deelname aan de verkiezingen zijn uitgesloten, hetzij in de gevangenis zijn 
beland;

L. overwegende dat in juli 2021 21 prodemocratische kandidaten zijn uitgesloten van 
deelname aan de parlementsverkiezingen in Macau; overwegende dat de verkiezingen 
voor de zevende Wetgevende Vergadering van Macau op 12 september 2021 zijn 
gehouden zonder echte politieke oppositie, hetgeen op lange termijn zou kunnen leiden 
tot sociale instabiliteit, en dat daardoor nog nooit zo weinig kiezers (42,38 %) zijn 
opgedaagd; overwegende dat de journalisten van de publieke omroep van Macau de 
opdracht hebben gekregen om patriottisme, respect en liefde voor China te bevorderen 
en dat ten minste zes journalisten ontslag hebben genomen na de invoering van nieuwe 
redactionele regels, waaruit blijkt dat er ook in andere regio’s bezorgdheid bestaat over 
de NSL; overwegende dat ook de basiswet van Macau de persvrijheid beschermt en dat 
deze tot 2049 van kracht is;

M. overwegende dat de druk op het maatschappelijk middelveld in Hongkong is 
toegenomen, zoals blijkt uit de ontbinding van de Hong Kong Confederation of Trade 
Unions, de Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of 
China, de China Human Rights Lawyers Concern Group, de Hong Kong Professional 
Teachers’ Union en het Civil Human Rights Front, alsook uit de sluiting van het kantoor 
van Amnesty International;

N. overwegende dat de regeringsleider van Hongkong, Carrie Lam, heeft aangegeven dat 
de SAR artikel 23 van de NSL zal invoeren, dat buitenlandse politieke organisaties 
strafbaar stelt en ze ervan zal afbrengen actief te zijn in Hongkong;



O. overwegende dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht moet worden 
gewaarborgd, aangezien die een cruciale rol speelt bij de bescherming van de 
mensenrechten en de fundamentele vrijheden in Hongkong;

P. overwegende dat het Parlement in zijn resolutie van 8 juli 2021 “de Commissie, de 
Raad en de lidstaten” heeft verzocht “uitnodigingen aan regeringsvertegenwoordigers 
en diplomaten om de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking bij te wonen, af te 
slaan, tenzij de Chinese regering laat zien dat de mensenrechtensituatie in Hongkong, de 
Oeigoerse regio Xinjiang, Tibet, Binnen-Mongolië en elders in China aantoonbaar is 
verbeterd”;

Q. overwegende dat China al enige tijd agressieve retoriek bezigt en zonder uitleg of 
bekendmaking een feitelijk verbod heeft opgelegd waardoor producten van Litouwse 
makelij niet op de Chinese markt mogen worden gebracht; overwegende dat dergelijke 
onwettige acties en praktijken niet alleen in strijd zijn met alle internationale 
handelsregels en de regels van de Wereldhandelsorganisatie, maar ook rechtstreeks van 
invloed zijn op de beginselen die aan de interne markt van de EU ten grondslag liggen;

1. veroordeelt in de krachtigste bewoordingen het feit dat de vrijheid van meningsuiting, 
de vrijheid van vereniging en de persvrijheid in Hongkong even sterk worden beperkt 
als in China, en betuigt nogmaals zijn solidariteit met de bevolking van Hongkong in 
haar strijd voor vrijheid en democratie; betreurt de politieke vervolging waaraan vele 
journalisten die zich momenteel in ballingschap of in de gevangenis bevinden, zijn 
onderworpen; dringt er bij China op aan te waarborgen dat alle journalisten hun 
werkzaamheden vrijelijk kunnen uitvoeren, zonder belemmering of angst voor 
vergelding; benadrukt dat de pers- en mediavrijheid moeten worden gewaarborgd;

2. verzoekt de regering van Hongkong alle politieke gevangenen in Hongkong vrij te 
laten; dringt aan op de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating en intrekking van 
alle aanklachten tegen alle vreedzame demonstranten van Hongkong die de afgelopen 
jaren zijn gearresteerd, die gewoon hun recht op vrije meningsuiting of andere 
mensenrechten hebben uitgeoefend, zoals Joshua Wong, Koo Sze-yiu, Martin Lee, 
Albert Ho, Margaret Ng en Kok Tsz-lun, die zowel de Chinese als de Portugese 
nationaliteit heeft en dus burger is van de Europese Unie, die in 2020 in Shenzhen is 
veroordeeld tot zeven maanden gevangenisstraf omdat hij geprobeerd zou hebben per 
boot uit Hongkong weg te vluchten en die momenteel in Hongkong in hechtenis 
verkeert in afwachting van zijn proces; veroordeelt de zaken die aan de gang zijn, onder 
andere die van mensenrechtenactivisten Chow Hang-tung, Lee Cheuk-yan en Albert 
Ho; verzoekt om onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van de in de VRC 
gedetineerde Zweedse boekhandelaar Gui Minhai;

3. benadrukt dat de wet inzake de nationale veiligheid (National Security Law, NSL) een 
vertrouwensrelatie tussen China en de EU verhindert, hetgeen toekomstige 
samenwerking ondermijnt en leidt tot een verdere uitholling van de geloofwaardigheid 
van Peking op het internationale toneel, en tevens aanzienlijke schade toebrengt aan de 
internationale status en reputatie van Hongkong en Macau; dringt er bij de Chinese 
autoriteiten op aan de NSL in te trekken, die in strijd is met de engagementen en 
verplichtingen van de VRC uit hoofde van het internationaal recht, namelijk 
respectievelijk de Chinees-Britse Gezamenlijke Verklaring en de Chinees-Portugese 
Gezamenlijke Verklaring, en dringt er bij de autoriteiten van Hongkong en Macau op 
aan de rechtsstaat, de mensenrechten, de democratische beginselen en de hoge mate van 



autonomie in het kader van het beginsel “één land, twee systemen”, zoals verankerd in 
de basiswetten van Hongkong en Macau, volledig te eerbiedigen, in overeenstemming 
met hun binnenlandse en internationale verplichtingen; neemt met bezorgdheid kennis 
van de toenemende pogingen van de Chinese regering om haar autoritaire systeem 
intern en extern te legitimeren door een aantal politieke ideeën, waaronder de 
democratische beginselen, over te nemen, te herdefiniëren en te verdraaien door middel 
van begrippen als “democratie met Hongkongse kenmerken” of “democratie die het 
hele proces omvat”, en beschouwt dergelijke pogingen als een politieke farce;

4. betreurt ten zeerste de recente wijzigingen in de kieswet van Hongkong en de arrestaties 
en intimidatie van vertegenwoordigers van de prodemocratische oppositie, die de jure 
en de facto vrije en eerlijke verkiezingen op alle niveaus verhinderen en hebben geleid 
tot de ontmanteling van alle vormen van politieke oppositie; benadrukt dat dit in strijd is 
met de in de basiswet van Hongkong verankerde verplichtingen inzake meer 
democratische vertegenwoordiging;

5. betreurt het besluit dat de autoriteiten van Hongkong de afgelopen twee jaar hebben 
genomen om de jaarlijkse Tiananmenpleinwake van 4 juni en de jaarlijkse 1 juli-mars te 
verbieden en de uitspraak van het Hof van Beroep van Macau om de jaarlijkse 
Tiananmenpleinwake van de stad te verbieden; betreurt ten zeerste de verwijdering van 
een monument voor de slachtoffers van het Tiananmenplein, de Pijler van de Schaamte, 
door de universiteit van Hongkong uit haar gebouwen en beschouwt dit als een 
onderdeel van de niet-aflatende aanval op de academische vrijheid in Hongkong en een 
poging om de geschiedenis en het collectieve geheugen te wissen;

6. verzoekt de regeringsleider van Hongkong de plannen voor de invoering van artikel 23 
van de NSL in te trekken en zich er opnieuw toe te verplichten de basiswet te 
handhaven, die garant staat voor de vrijheid van vereniging, de vrijheid van 
vergadering, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst en 
levensovertuiging;

7. onderstreept het feit dat het een topprioriteit is om de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht te waarborgen en politisering van de rechtbanken te voorkomen; 
herhaalt zijn verzoek aan de EDEO om naast het jaarverslag over Hongkong een 
gedetailleerd openbaar verslag op te stellen over de rechtsstaat en de onafhankelijkheid 
van de rechterlijke macht; verzoekt de EDEO discussies over de verslechterende situatie 
op het gebied van de rechtsstaat in Hongkong en de veiligheid van EU-burgers op te 
nemen in de jaarlijkse bijeenkomsten in het kader van de gestructureerde dialoog tussen 
de regering van de SAR Hongkong en de EU;

8. uit zijn bezorgdheid over de benoeming van de chef-staf van de gewapende politie in 
Xinjiang, Peng Jingtang, tot opperbevelhebber van het Volksbevrijdingsleger in 
Hongkong en over de opmerkingen dat hij zal focussen op de terroristische activiteiten 
die er in Hongkong zouden zijn;

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten de handhaving van de NSL als topprioriteit op de 
agenda van alle bijeenkomsten tussen de EU en China te zetten, en ook ter sprake te 
brengen in het diplomatieke overleg ter voorbereiding van die vergaderingen; herinnert 
eraan hoe belangrijk het is dat de EU de kwestie van mensenrechtenschendingen in 
China tijdens elke politieke en mensenrechtendialoog met de Chinese autoriteiten ter 
sprake blijft brengen, met name de kwestie van minderheden in Xinjiang en Tibet, in 



overeenstemming met de belofte van de EU om ten aanzien van China met één 
krachtige, duidelijke stem te spreken; wijst erop dat China een breed scala aan 
internationale mensenrechtenverdragen en -overeenkomsten heeft ondertekend en 
benadrukt daarom dat het belangrijk is de dialoog met China voort te zetten om ervoor 
te zorgen dat het land zijn verplichting nakomt om het internationale 
mensenrechtenkader in acht te nemen;

10. is uiterst bezorgd over de pogingen van de Chinese autoriteiten om zich te richten op de 
gemeenschappen van de Hongkongse diaspora, met inbegrip van 
mensenrechtenverdedigers, in de EU-lidstaten; herhaalt zijn verzoek aan de lidstaten 
actieve uitleveringsverdragen met de CVR en Hongkong op te schorten;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten de Overeenkomst tussen de Europese 
Gemeenschap en Hongkong, China, betreffende samenwerking en wederzijdse 
administratieve bijstand in douanezaken1 en de steun van de EU voor de zetel van 
Hongkong in de Wereldhandelsorganisatie te herbekijken in het licht van de 
vernietiging van de autonomie die het grondgebied genoot in het kader van het eerder 
vastgestelde model van “één land, twee systemen”;

12. herhaalt zijn ernstige bezorgdheid over de diverse schendingen van de mensenrechten in 
China en herinnert eraan dat volledige eerbiediging van universele waarden van 
essentieel belang is;

13. verzoekt de Raad gerichte sancties in te voeren in het kader van de wereldwijde EU-
sanctieregeling voor de mensenrechten (de EU-sancties naar het voorbeeld van de 
Amerikaanse wet-Magnitski) tegen de functionarissen van Hongkong en de VRC die 
verantwoordelijk zijn voor de voortdurende onderdrukking van de mensenrechten, 
waaronder Carrie Lam, Teresa Cheng Yeuk-wah, Xia Baolong, Zhang Xiaoming, Luo 
Huining, Zheng Yanxiong, Chris Tang Ping-keung en John Lee Ka-chiu; verzoekt de 
Raad en de Commissie het eens te worden over de opstelling van een lijst van bedrijven 
waaraan sancties en een investeringsverbod moeten worden opgelegd wegens hun 
betrokkenheid bij de voortdurende onderdrukking van de mensenrechten in Hong Kong;

14. herhaalt zijn eerdere standpunt dat bij elke ratificatie van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en China rekening moet worden gehouden met 
de huidige mensenrechtensituatie in Hongkong en met de verplichting van China ten 
aanzien van de Chinees-Britse Gezamenlijke Verklaring, en dat elke ratificatie een 
duidelijk en bindend engagement moet omvatten ten aanzien van de rechten van 
werknemers, door de ratificatie en tenuitvoerlegging van de verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie nr. 29 betreffende dwangarbeid, nr. 105 betreffende 
de afschaffing van gedwongen arbeid, nr. 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten 
van vakverenigingen en de bescherming van het vakverenigingsrecht en nr. 98 
betreffende het recht zich te organiseren en collectief te onderhandelen;

15. uit zijn bezorgdheid over het feit dat de sluiting van Stand News en Citizen News zal 
leiden tot meer druk van de Chinese autoriteiten op de resterende lokale 
nieuwspublicaties;

16. staat volledig achter de voorstellen voor het houden van een speciale zitting of een 

1 PB L 151 van 18.6.1999, blz. 21.



dringend debat van de VN-Mensenrechtenraad te houden over de verslechterende 
mensenrechtensituatie in China, onder meer met betrekking tot de tenuitvoerlegging van 
de NSL in Hongkong en Macau, en de goedkeuring van een resolutie om een 
monitoring- en rapportagemechanisme in te stellen overeenkomstig de wereldwijde 
oproep van honderden maatschappelijke organisaties uit alle regio’s en de oproep tot 
actie via een ongekend aantal speciale VN-procedures;

17. verzoekt de VV/HV nauw samen te werken met gelijkgezinde landen en partners om de 
uitholling van de vrijheden van Hongkong een halt toe te roepen; is ingenomen met de 
onlangs ingestelde bilaterale dialoog tussen de EU en de VS over China, en dringt erop 
aan dat een betere coördinatie op het gebied van de mensenrechten, met bijzondere 
aandacht voor de situatie in Hongkong, een belangrijke doelstelling moet zijn;

18. herhaalt zijn oproep aan de EU-lidstaten om uitvoering te geven aan de conclusies van 
de Raad van de EU van 28 juli 2020 en reddingsbootregelingen in te voeren voor 
prodemocratische activisten en journalisten in Hongkong die nog steeds het risico lopen 
gevangen te worden gezet in het kader van de voortdurende onderdrukking van de 
mensenrechten; herhaalt dat er een duidelijk tijdschema moet worden vastgesteld voor 
de tenuitvoerlegging van het pakket maatregelen van juli 2020 en verzoekt de EDEO de 
tenuitvoerlegging hiervan op de agenda te blijven houden en concrete responsen voor te 
bereiden op de mogelijke extraterritoriale gevolgen van de NSL;

19. veroordeelt de dwang en intimidatie van China ten aanzien van Litouwen; is ingenomen 
met de recente verklaringen van solidariteit met Litouwen die erop gericht zijn de 
repressieve acties van China tegen te gaan; dringt er bij de EU op aan de 
basisbeginselen van de interne markt te verdedigen tegen Chinese intimidatie;

20. verzoekt de Commissie, de Raad en de lidstaten om uitnodigingen aan 
regeringsvertegenwoordigers en diplomaten om de Olympische Winterspelen van 2022 
in Peking bij te wonen, af te slaan, aangezien de Chinese regering niet heeft aangetoond 
dat de mensenrechtensituatie in Hongkong, Macau, de Oeigoerse regio Xinjiang, Tibet 
en elders in China aantoonbaar is verbeterd;

21. verzoekt de EDEO een onderzoek in te stellen naar de status van de vooraanstaande 
prodemocratische activisten in Hongkong die momenteel niet in de gevangenis zitten, 
maar het grondgebied niet kunnen verlaten omdat de autoriteiten hun reisdocumenten 
blijven confisqueren en hen onderwerpen aan een reisverbod; verzoekt de EDEO en de 
lidstaten de EU-richtsnoeren inzake mensenrechtenverdedigers volledig toe te passen, 
onder meer door gevangenisbezoeken aan te vragen, rechtszaken te volgen, publieke 
verklaringen af te leggen en zaken aan te kaarten bij autoriteiten op alle niveaus; 
verzoekt de EDEO te zorgen voor voldoende middelen voor het Bureau van de 
Europese Unie voor Hongkong en Macau, om het in staat te stellen de waarneming van 
processen en het toezicht op de mensenrechten voort te zetten en op adequate wijze op 
te voeren;

22. benadrukt met name dat het belangrijk is de steun aan de academische wereld op te 
voeren door beurzen en andere soorten steuninstrumenten voor academici en studenten 
uit Hongkong uit te breiden, zodat deze kunnen worden ingeschreven in 
uitwisselingsprogramma’s en kunnen samenwerken met universiteiten in de EU; 
verzoekt de EDEO en de Commissie maatregelen te ontwikkelen en te coördineren om 
de academische vrijheid van studenten en wetenschappers uit Hongkong aan 



universiteiten in de EU te beschermen tegen druk van de Chinese autoriteiten;

23. verzoekt de Commissie en de EDEO de toepassing van en de werkzaamheden met 
betrekking tot passende exportcontrolemechanismen te intensiveren om China en 
Hongkong de toegang te ontzeggen tot technologieën die worden gebruikt om de 
mensenrechten te schenden; moedigt de Commissie aan de laatste hand te leggen aan de 
voorbereiding van doeltreffende EU-wetgeving inzake zorgvuldigheid in het 
bedrijfsleven waarin wordt voorzien in zorgvuldigheidsverplichtingen voor 
ondernemingen uit de EU en ondernemingen die actief zijn op de interne markt van de 
EU;

24. verzoekt de EU en de lidstaten het democratische geheugen van Hongkong te helpen 
redden door hulp te verlenen bij het archiveren, bekendmaken en documenteren van 
mensenrechtenschendingen, en de acties van de VRC teniet te doen door boeken die in 
Hongkong verboden zijn, op grote schaal online beschikbaar te stellen; spreekt zijn 
steun uit voor de inspanningen van internationale televisiezenders, zoals Deutsche 
Welle en France 24, om regelmatig verslag uit te brengen over de ontwikkelingen in 
Hongkong;

25. verzoekt de Commissie, de Raad en de lidstaten samen met de internationale partners te 
helpen bij de vrijwaring van de democratie in Taiwan, met name in het licht van de 
recente ontwikkelingen in de betrekkingen tussen Litouwen en Taiwan onder impuls 
van de Chinese regering, alsmede de uitholling van Hongkongs vrijheden in het kader 
van het Chinese beleid om een einde te maken aan de aanpak volgens het principe “één 
land, twee systemen”;

26. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regering en het parlement van de 
Volksrepubliek China, en de chief executive en de Wetgevende Vergadering van de 
Speciale Administratieve Regio Hongkong.


