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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

64. chválí, že čínská vláda akceptovala 

zapojení Tchaj-wanu do některých 

organizací OSN (WHO, ICAO); vyjadřuje 

své znepokojení nad opětovným 

potvrzením zákona proti odtržení z roku 

2005 čínskou vládou, který umožňuje 

použití vojenských prostředků v případě 

vyhlášení nezávislosti ze strany Tchaj-

wanu; odsuzuje skutečnost, že z jižní Číny 

stále ještě míří na Tchaj-Wan 1 500 raket 

dlouhého doletu; zastává názor, že 

postupná demilitarizace regionu by dále 

usnadnila sblížení stran; zdůrazňuje, že 

veškeré spory v rámci Tchajwanské úžiny 

by se měly řešit mírovými prostředky na 

základě mezinárodního práva; zdůrazňuje, 

že setkání mezi čelnými představiteli z 

obou stran Tchajwanské úžiny, k němuž 

došlo dne 23. května 2015 na ostrově 

Kinmen, bylo povzbudivým krokem; 

konstatuje, že toto setkání bylo třetím 

formálním setkáním mezi představiteli 

odpovědnými za vztahy v rámci 

Tchajwanské úžiny z Číny a Tchaj-wanu; 

podporuje iniciativy, které rozvíjejí mírové 

vztahy v rámci Tchajwanské úžiny; 

64. bere na vědomí, že čínská vláda nemá 

námitky k zapojení Tchaj-wanu do 

některých organizací OSN (WHO, ICAO); 

vyjadřuje své znepokojení nad opětovným 

potvrzením zákona proti odtržení z roku 

2005 čínskou vládou, který umožňuje 

použití vojenských prostředků v případě 

vyhlášení nezávislosti ze strany Tchaj-

wanu; odsuzuje skutečnost, že z jižní Číny 

stále ještě míří na Tchaj-Wan 1 500 raket 

dlouhého doletu; zastává názor, že 

postupná demilitarizace regionu by dále 

usnadnila sblížení stran; zdůrazňuje, že 

veškeré spory v rámci Tchajwanské úžiny 

by se měly řešit mírovými prostředky na 

základě mezinárodního práva; zdůrazňuje, 

že setkání mezi čelnými představiteli z 

obou stran Tchajwanské úžiny, k němuž 

došlo dne 23. května 2015 na ostrově 

Kinmen, bylo povzbudivým krokem; 

konstatuje, že toto setkání bylo třetím 

formálním setkáním mezi představiteli 

odpovědnými za vztahy v rámci 

Tchajwanské úžiny z Číny a Tchaj-wanu; 

podporuje iniciativy, které rozvíjejí mírové 

vztahy v rámci Tchajwanské úžiny; 
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