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64. wyraża uznanie w związku z wyrażoną 

przez chiński rząd akceptacją dla udziału 

Tajwanu w niektórych organizacjach ONZ 

(WHO, ICAO); wyraża zaniepokojenie w 

związku z potwierdzeniem przez chiński 

rząd obowiązywania ustawy antysecesyjnej 

z 2005 r., która zezwala na użycie środków 

wojskowych w przypadku ogłoszenia 

niepodległości przez Tajwan; ubolewa nad 

faktem, że 1500 rakiet dalekiego zasięgu w 

południowych Chinach jest nadal 

wycelowanych w Tajwan; jest zdania, że 

stopniowa demilitaryzacja regionu 

dodatkowo ułatwiłaby zbliżenie obu stron; 

podkreśla, że wszystkie konflikty między 

Chinami a Tajwanem powinny być 

rozwiązywane w sposób pokojowy w 

oparciu o prawo międzynarodowe; 

podkreśla, że zorganizowane w dniu 23 

maja 2015 r. na wyspie Kinmen spotkanie 

między najwyższymi rangą urzędnikami z 

obu stron Cieśniny Tajwańskiej było 

krokiem w dobrym kierunku; zauważa, że 

posiedzenie było trzecim oficjalnym 

spotkaniem między szefami resortów 

odpowiedzialnych za stosunki obustronne z 

Chin i Tajwanu; popiera inicjatywy, które 

rozwijają stosunki obustronne w sposób 

pokojowy; 

64. odnotowuje brak sprzeciwu chińskiego 

rządu wobec udziału Tajwanu w 

niektórych organizacjach ONZ (WHO, 

ICAO); wyraża zaniepokojenie w związku 

z potwierdzeniem przez chiński rząd 

obowiązywania ustawy antysecesyjnej z 

2005 r., która zezwala na użycie środków 

wojskowych w przypadku ogłoszenia 

niepodległości przez Tajwan; ubolewa nad 

faktem, że 1500 rakiet dalekiego zasięgu w 

południowych Chinach jest nadal 

wycelowanych w Tajwan; jest zdania, że 

stopniowa demilitaryzacja regionu 

dodatkowo ułatwiłaby zbliżenie obu stron; 

podkreśla, że wszystkie konflikty między 

Chinami a Tajwanem powinny być 

rozwiązywane w sposób pokojowy w 

oparciu o prawo międzynarodowe; 

podkreśla, że zorganizowane w dniu 23 

maja 2015 r. na wyspie Kinmen spotkanie 

między najwyższymi rangą urzędnikami z 

obu stron Cieśniny Tajwańskiej było 

krokiem w dobrym kierunku; zauważa, że 

posiedzenie było trzecim oficjalnym 

spotkaniem między szefami resortów 

odpowiedzialnych za stosunki obustronne z 

Chin i Tajwanu; popiera inicjatywy, które 

rozwijają stosunki obustronne w sposób 

pokojowy; 
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