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Förslag till resolution Ändringsförslag 

64. Europaparlamentet berömmer den 

kinesiska regeringen för att den godtar 

Taiwans deltagande i vissa FN-

organisationer (WHO och Icao). 

Parlamentet ser med oro på att den 

kinesiska regeringen på nytt bekräftat 2005 

års lag mot utträde, som innebär att 

militära medel får användas om Taiwan 

förklarar sig självständigt. Parlamentet 

beklagar djupt att det fortfarande finns 

1 500 långdistansmissiler i södra Kina som 

är riktade mot Taiwan. Parlamentet anser 

att det skulle underlätta ytterligare för 

parterna att närma sig varandra om 

regionen demilitariserades gradvis. Alla 

tvister mellan Kina och Taiwan bör lösas 

på fredlig väg och på grundval av 

internationell rätt. Parlamentet betonar att 

mötet den 23 maj 2015 på Kinmen-ön 

mellan högt uppsatta tjänstemän från båda 

sidor av Taiwansundet var ett steg i rätt 

riktning. Parlamentet konstaterar att detta 

möte var det tredje formella mötet mellan 

de personer från Kina och Taiwan som 

ansvarar för frågor rörande förbindelserna 

mellan länderna. Parlamentet stöder 

initiativ som utvecklar förbindelserna över 

Taiwansundet på ett fredligt sätt. 

64. Europaparlamentet noterar att den 

kinesiska regeringen inte invänder mot 

Taiwans deltagande i vissa FN-

organisationer (WHO och Icao). 

Parlamentet ser med oro på att den 

kinesiska regeringen på nytt bekräftat 2005 

års lag mot utträde, som innebär att 

militära medel får användas om Taiwan 

förklarar sig självständigt. Parlamentet 

beklagar djupt att det fortfarande finns 

1 500 långdistansmissiler i södra Kina som 

är riktade mot Taiwan. Parlamentet anser 

att det skulle underlätta ytterligare för 

parterna att närma sig varandra om 

regionen demilitariserades gradvis. Alla 

tvister mellan Kina och Taiwan bör lösas 

på fredlig väg och på grundval av 

internationell rätt. Parlamentet betonar att 

mötet den 23 maj 2015 på Kinmen-ön 

mellan högt uppsatta tjänstemän från båda 

sidor av Taiwansundet var ett steg i rätt 

riktning. Parlamentet konstaterar att detta 

möte var det tredje formella mötet mellan 

de personer från Kina och Taiwan som 

ansvarar för frågor rörande förbindelserna 

mellan länderna. Parlamentet stöder 

initiativ som utvecklar förbindelserna över 

Taiwansundet på ett fredligt sätt. 
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