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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

64. helyesli, hogy Kína elfogadta Tajvan 

részvételét bizonyos ENSZ-szervezetekben 

(WHO, ICAO); aggodalmát fejezi ki 

amiatt, hogy a kínai kormány újólag 

megerősítette a 2005. évi, elszakadás elleni 

törvényt, amely Tajvan függetlenségének 

kihirdetése esetén lehetővé teszi katonai 

eszközök alkalmazását; sajnálatosnak 

tartja, hogy Kína déli részéről még mindig 

1500 nagy hatótávolságú rakéta irányul 

Tajvanra; véleménye szerint a régió 

fokozatos demilitarizációja még inkább 

elősegítené a felek újbóli közeledését; 

hangsúlyozza, hogy a Kína és Tajvan 

közötti kapcsolatokat érintő vitákat békés 

eszközökkel, a nemzetközi jog alapján kell 

rendezni; hangsúlyozza, hogy a Kinmen-

szigeten 2015. május 23-án a Tajvani-

szoros két oldaláról érkezett vezető 

tisztviselők között létrejött találkozó 

reményt keltő lépés volt; megjegyzi, hogy 

ez volt a harmadik hivatalos találkozó a 

Kína és Tajvan közötti kapcsolatokért 

felelős kínai és tajvani vezetők között; 

támogatja azon kezdeményezéseket, 

amelyek békés módon fejlesztik a Kína és 

Tajvan közötti kapcsolatokat; 

64. tudomásul veszi, hogy a kínai 

kormány nem kifogásolja Tajvan 

részvételét bizonyos ENSZ-szervezetekben 

(WHO, ICAO); aggodalmát fejezi ki 

amiatt, hogy a kínai kormány újólag 

megerősítette a 2005. évi, elszakadás elleni 

törvényt, amely Tajvan függetlenségének 

kihirdetése esetén lehetővé teszi katonai 

eszközök alkalmazását; sajnálatosnak 

tartja, hogy Kína déli részéről még mindig 

1500 nagy hatótávolságú rakéta irányul 

Tajvanra; véleménye szerint a régió 

fokozatos demilitarizációja még inkább 

elősegítené a felek újbóli közeledését; 

hangsúlyozza, hogy a Kína és Tajvan 

közötti kapcsolatokat érintő vitákat békés 

eszközökkel, a nemzetközi jog alapján kell 

rendezni; hangsúlyozza, hogy a Kinmen-

szigeten 2015. május 23-án a Tajvani-

szoros két oldaláról érkezett vezető 

tisztviselők között létrejött találkozó 

reményt keltő lépés volt; megjegyzi, hogy 

ez volt a harmadik hivatalos találkozó a 

Kína és Tajvan közötti kapcsolatokért 

felelős kínai és tajvani vezetők között; 

támogatja azon kezdeményezéseket, 

amelyek békés módon fejlesztik a Kína és 

Tajvan közötti kapcsolatokat; 
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