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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

64. Ifaħħar il-fatt li l-gvern Ċiniż aċċetta 

l-parteċipazzjoni tat-Tajwan f'xi 

organizzazzjonijiet tan-NU (WHO, ICAO); 

jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li l-

gvern Ċiniż afferma mill-ġdid il-Liġi tal-

2005 kontra s-Seċċessjoni li tippermetti l-

użu ta' mezzi militari fil-każ li t-Tawjwan 

jiddikjara l-indipendenza tiegħu; jiddeplora 

l-fatt li għad fadal 1 500 missila fuq 

distanza twila mmirati lejn it-Tajwan min-

Nofsinhar taċ-Ċina; hu tal-fehma li 

demilitarizzazzjoni gradwali tar-reġjun 

kieku tkompli tiffaċilita t-tqarrib bejn il-

partijiet; jenfasizza li t-tilwim kollu bejn 

naħa u oħra tal-istrett għandu jiġi riżolt 

b'mezzi paċifiċi abbażi tad-dritt 

internazzjonali; jisħaq fuq il-fatt li l-laqgħa 

tat-23 ta' Mejju 2015 fil-Gżira Kinmen 

bejn uffiċjali ta' livell għoli miż-żewġ 

naħat tal-Istrett ta' Tajwan kienet pass 

inkoraġġanti; jinnota li din il-laqgħa kienet 

it-tielet laqgħa formali bejn il-kapijiet 

għall-affarijiet bejn iż-żewġ naħat tal-

Istrett miċ-Ċina u mit-Tajwan; jappoġġa l-

inizjattivi li jiżviluppaw ir-relazzjonijiet 

bejn naħa u oħra tal-Istrett b'mod paċifiku; 

64. Jieħu nota tal-fatt li l-gvern Ċiniż ma 

oġġezzjonax għall-parteċipazzjoni tat-

Tajwan f'xi organizzazzjonijiet tan-NU 

(WHO, ICAO); jesprimi t-tħassib tiegħu 

dwar il-fatt li l-gvern Ċiniż afferma mill-

ġdid il-Liġi tal-2005 kontra s-Seċċessjoni li 

tippermetti l-użu ta' mezzi militari fil-każ li 

t-Tawjwan jiddikjara l-indipendenza 

tiegħu; jiddeplora l-fatt li għad fadal 

1 500 missila fuq distanza twila mmirati 

lejn it-Tajwan min-Nofsinhar taċ-Ċina; hu 

tal-fehma li demilitarizzazzjoni gradwali 

tar-reġjun kieku tkompli tiffaċilita t-tqarrib 

bejn il-partijiet; jenfasizza li t-tilwim kollu 

bejn naħa u oħra tal-Istrett għandu jiġi 

riżolt b'mezzi paċifiċi abbażi tad-dritt 

internazzjonali; jisħaq fuq il-fatt li l-laqgħa 

tat-23 ta' Mejju 2015 fil-Gżira Kinmen 

bejn uffiċjali ta' livell għoli miż-żewġ 

naħat tal-Istrett ta' Tajwan kienet pass 

inkoraġġanti; jinnota li din il-laqgħa kienet 

it-tielet laqgħa formali bejn il-kapijiet 

għall-affarijiet bejn iż-żewġ naħat tal-

Istrett miċ-Ċina u mit-Tajwan; jappoġġa l-

inizjattivi li jiżviluppaw ir-relazzjonijiet 

bejn naħa u oħra tal-Istrett b'mod paċifiku; 
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