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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

64. glæder sig over den kinesiske 

regerings accept af Taiwans deltagelse i 

visse FN-organisationer (såsom WHO, 

ICAO); udtrykker sin bekymring over den 

kinesiske regerings fornyede bekræftelse af 

Kinas antiløsrivelseslov fra 2005, der gør 

det muligt at anvende militære midler i 

tilfælde af, at Taiwan fremsætter en 

uafhængighedserklæring; beklager, at der 

stadig er 1 500 langtrækkende missiler, der 

er rettet mod Taiwan fra det sydlige Kina; 

er af den opfattelse, at en gradvis 

demilitarisering af regionen vil fremme 

tilnærmelsen mellem parterne yderligere; 

understreger, at alle tvister hen over 

Taiwanstrædet bør løses med fredelige 

midler på grundlag af folkeretten; 

understreger, at mødet mellem højtstående 

embedsmænd fra de to sider af 

Taiwanstrædet om øen Kinmen den 23. 

maj 2015 var et opmuntrende skridt; 

bemærker, at dette møde var det tredje 

formelle møde mellem kinesiske og 

taiwanske chefer for anliggender 

vedrørende Taiwanstrædet; støtter 

initiativer, der udvikler forbindelserne hen 

over Taiwanstrædet på en fredelig måde; 

64. noterer sig, at den kinesiske regering 

ikke har gjort indsigelse imod Taiwans 

deltagelse i visse FN-organisationer (såsom 

WHO, ICAO); udtrykker sin bekymring 

over den kinesiske regerings fornyede 

bekræftelse af Kinas antiløsrivelseslov fra 

2005, der gør det muligt at anvende 

militære midler i tilfælde af, at Taiwan 

fremsætter en uafhængighedserklæring; 

beklager, at der stadig er 1 500 

langtrækkende missiler, der er rettet mod 

Taiwan fra det sydlige Kina; er af den 

opfattelse, at en gradvis demilitarisering af 

regionen vil fremme tilnærmelsen mellem 

parterne yderligere; understreger, at alle 

tvister hen over Taiwanstrædet bør løses 

med fredelige midler på grundlag af 

folkeretten; understreger, at mødet mellem 

højtstående embedsmænd fra de to sider af 

Taiwanstrædet om øen Kinmen den 23. 

maj 2015 var et opmuntrende skridt; 

bemærker, at dette møde var det tredje 

formelle møde mellem kinesiske og 

taiwanske chefer for anliggender 

vedrørende Taiwanstrædet; støtter 

initiativer, der udvikler forbindelserne hen 

over Taiwanstrædet på en fredelig måde; 

Or. en 

 

 


