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Ontwerpresolutie Amendement 

64. prijst de Chinese regering om haar 

aanvaarding van de deelname van Taiwan 

aan enkele organisaties van de VN (WHO, 

ICAO); spreekt zijn bezorgdheid uit over 

het feit dat de Chinese regering de anti-

afscheidingswet van 2005 nogmaals heeft 

bevestigd, waarin het gebruik van militaire 

middelen in het geval van een 

onafhankelijkheidsverklaring van Taiwan 

wordt toegelaten; betreurt het feit dat er in 

het zuiden van China nog steeds 1 500 

langeafstandsraketten staan die gericht zijn 

op Taiwan; is van mening dat een 

geleidelijke demilitarisering van de regio 

de toenadering tussen de partijen verder 

zou vergemakkelijken; benadrukt het feit 

dat alle geschillen tussen China en Taiwan 

moeten worden opgelost op vreedzame 

wijze en op basis van het internationaal 

recht; benadrukt het feit dat de vergadering 

tussen hooggeplaatste ambtenaren van 

beide kanten van de Straat van Taiwan op 

23 mei 2015 op het eiland Kinmen een 

bemoedigende stap was; merkt op dat deze 

vergadering de derde formele vergadering 

tussen de hoofden van Chinees-Taiwanese 

zaken van China en Taiwan was; steunt 

initiatieven voor de ontwikkeling van de 

betrekkingen tussen China en Taiwan op 

vreedzame wijze; 

64. neemt kennis van het feit dat de 

Chinese regering geen bezwaar maakt 

tegen de deelname van Taiwan aan enkele 

organisaties van de VN (WHO, ICAO); 

spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit 

dat de Chinese regering de anti-

afscheidingswet van 2005 nogmaals heeft 

bevestigd, waarin het gebruik van militaire 

middelen in het geval van een 

onafhankelijkheidsverklaring van Taiwan 

wordt toegelaten; betreurt het feit dat er in 

het zuiden van China nog steeds 1 500 

langeafstandsraketten staan die gericht zijn 

op Taiwan; is van mening dat een 

geleidelijke demilitarisering van de regio 

de toenadering tussen de partijen verder 

zou vergemakkelijken; benadrukt het feit 

dat alle geschillen tussen China en Taiwan 

moeten worden opgelost op vreedzame 

wijze en op basis van het internationaal 

recht; benadrukt het feit dat de vergadering 

tussen hooggeplaatste ambtenaren van 

beide kanten van de Straat van Taiwan op 

23 mei 2015 op het eiland Kinmen een 

bemoedigende stap was; merkt op dat deze 

vergadering de derde formele vergadering 

tussen de hoofden van Chinees-Taiwanese 

zaken van China en Taiwan was; steunt 

initiatieven voor de ontwikkeling van de 

betrekkingen tussen China en Taiwan op 

vreedzame wijze; 

Or. en 


