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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

64. salută acceptarea de către guvernul 

chinez a participării Taiwanului la unele 

organizații ale ONU (OMS, OACI); își 

exprimă îngrijorarea cu privire la 

readucerea în atenție de către guvernul 

chinez a Legii anti-secesiune din 2005, 

care permite utilizarea mijloacelor militare 

în cazul unei declarații de independență din 

partea Taiwanului; regretă că în sudul 

Chinei mai există încă 1500 de rachete cu 

rază lungă de acțiune îndreptate spre 

Taiwan; consideră că o demilitarizare 

treptată a regiunii ar facilita și mai mult 

apropierea părților; subliniază că toate 

diferendele dintre China și Taiwan ar 

trebui soluționate prin mijloace pașnice, în 

conformitate cu dreptul internațional; 

subliniază că reuniunea din 23 mai 2015de 

pe insula Kinmen, dintre înalți demnitari de 

o parte și de alta a strâmtorii Taiwan a 

reprezentat o etapă încurajatoare; ia act de 

faptul că această reuniune a fost cea de a 

treia reuniune oficială între principalii 

responsabili, de ambele părți, de relațiile 

dintre China și Taiwan; susține inițiativele 

care dezvoltă relațiile dintre China și 

Taiwan în mod pașnic; 

64. ia act de faptul că guvernul chinez nu 

a ridicat obiecții cu privire la participarea 
Taiwanului la unele organizații ale ONU 

(OMS, OACI); își exprimă îngrijorarea cu 

privire la readucerea în atenție de către 

guvernul chinez a Legii anti-secesiune din 

2005, care permite utilizarea mijloacelor 

militare în cazul unei declarații de 

independență din partea Taiwanului; 

regretă că în sudul Chinei mai există încă 1 

500 de rachete cu rază lungă de acțiune 

îndreptate spre Taiwan; consideră că o 

demilitarizare treptată a regiunii ar facilita 

și mai mult apropierea părților; subliniază 

că toate diferendele dintre China și Taiwan 

ar trebui soluționate prin mijloace pașnice, 

în conformitate cu dreptul internațional; 

subliniază că reuniunea din 23 mai 2015de 

pe insula Kinmen, dintre înalți demnitari de 

o parte și de alta a strâmtorii Taiwan a 

reprezentat o etapă încurajatoare; ia act de 

faptul că această reuniune a fost cea de a 

treia reuniune oficială între principalii 

responsabili, de ambele părți, de relațiile 

dintre China și Taiwan; susține inițiativele 

care dezvoltă relațiile dintre China și 

Taiwan în mod pașnic; 

Or. en 

 

 

 


