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Изменение  1 

Вернер Ланген и други 

 

Доклад A8-0350/2015 

Бастиан Белдер 

Отношенията между ЕС и Китай  

2015/2003(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 64 

 

Предложение за резолюция Изменение 

64. приветства приемането от страна 

на китайското правителство на 

участието на Тайван в някои 

организации на ООН (СЗО, ИКАО);  

изразява своята загриженост относно 

препотвърждаването от китайското 

правителство на Закона против 

отделянето от 2005 г., който допуска 

използване на военни средства в случай 

на обявяване на независимост от страна 

на Тайван;  изразява съжаление поради 

факта, че все още има 1500 ракети с 

далечен обсег, насочени от Южен Китай 

към Тайван; счита, че постепенната 

демилитаризация на региона би 

улеснила допълнително сближаването 

на страните; подчертава, че всички 

спорове между Китай и Тайван следва 

да се уреждат с мирни средства на 

основата на международното право; 

подчертава, че срещата между 

високопоставени служители от двете 

страни на Тайванския проток, състояла 

се на 23 май 2015 г. на остров Цзинмен, 

беше окуражаваща стъпка; отбелязва, че 

това е третата официална среща между 

ръководителите по въпросите на 

двустранните отношения от Китай и 

Тайван; подкрепя инициативи, които 

развиват по мирен начин отношенията 

между Китай и Тайван; 

64. отбелязва непротивопоставянето 

от страна на китайското правителство на 

участието на Тайван в някои 

организации на ООН (СЗО, ИКАО);  

изразява своята загриженост относно 

препотвърждаването от китайското 

правителство на Закона против 

отделянето от 2005 г., който допуска 

използване на военни средства в случай 

на обявяване на независимост от страна 

на Тайван; изразява съжаление поради 

факта, че все още има 1 500 ракети с 

далечен обсег, насочени от Южен Китай 

към Тайван; счита, че постепенната 

демилитаризация на региона би 

улеснила допълнително сближаването 

на страните; подчертава, че всички 

спорове между Китай и Тайван следва 

да се уреждат с мирни средства на 

основата на международното право;  

подчертава, че срещата между 

високопоставени служители от двете 

страни на Тайванския проток, състояла 

се на 23 май 2015 г. на остров Цзинмен, 

беше окуражаваща стъпка; отбелязва, че 

това е третата официална среща между 

ръководителите по въпросите на 

двустранните отношения от Китай и 

Тайван; подкрепя инициативи, които 

развиват по мирен начин отношенията 

между Китай и Тайван; 

Or. en 
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