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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

64. επαινεί ηεν αποδοτή εκ μέροσς ηες 

κινεδικής κσβέρνεζες ηες ζσμμεηοτής 
ηεο Ταϊβάλ ζε νξηζκέλνπο νξγαληζκνύο 

ηωλ Ηλωκέλωλ Εζλώλ (ΠΟΥ, ΔΟΠΑ)· 

εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ 

επηβεβαίωζε εθ κέξνπο ηεο θηλεδηθήο 

θπβέξλεζεο ηνπ λόκνπ ηνπ 2005 πεξί 

θαηαπνιέκεζεο ηεο απόζρηζεο, ν νπνίνο 

επηηξέπεη ηε ρξήζε ζηξαηηωηηθώλ κέζωλ 

ζε πεξίπηωζε πνπ ε Ταϊβάλ πξνβεί ζε 

δηαθήξπμε αλεμαξηεζίαο· εθθξάδεη ηε 

ιύπε ηνπ γηα ην γεγνλόο όηη 1.500 

πύξαπινη κεγάινπ βειελεθνύο 

εμαθνινπζνύλ λα ζηνρεύνπλ ηελ Ταϊβάλ 

από ηε λόηηα Κίλα· πηζηεύεη όηη ε ζηαδηαθή 

απνζηξαηηθνπνίεζε ηεο πεξηνρήο ζα 

δηεπθόιπλε πεξαηηέξω ηελ πξνζέγγηζε ηωλ 

κεξώλ· ηνλίδεη κε έκθαζε όηη όιεο νη 

δηαθνξέο Κίλαο-Ταϊβάλ πξέπεη λα 

επηιύνληαη κε εηξεληθά κέζα βάζεη ηνπ 

δηεζλνύο δηθαίνπ· ηνλίδεη όηη ε ζπλάληεζε 

ζηηο 23 Μαΐνπ 2015 ζηε λήζν Κinmen 

κεηαμύ αλώηεξωλ αμηωκαηνύρωλ θαη από 

ηηο δύν πιεπξέο ηωλ ζηελώλ ηεο Ταϊβάλ 

απνηέιεζε ελζαξξπληηθό βήκα· ζεκεηώλεη 

όηη ε ελ ιόγω ζπλάληεζε ήηαλ ε ηξίηε 

επίζεκε ζπλάληεζε κεηαμύ ηωλ αξκνδίωλ 

γηα ηηο ππνζέζεηο Κίλαο-Ταϊβάλ από ηελ 

Κίλα θαη ηελ Ταϊβάλ· ζηεξίδεη ηηο 

πξωηνβνπιίεο πνπ αλαπηύζζνπλ ηηο 

ζρέζεηο Κίλαο-Ταϊβάλ κε εηξεληθό ηξόπν· 

64. λαμβάνει σπό ζεμείωζε ηο γεγονός όηι 

ε κινεδική κσβέρνεζε δεν προβάλλει 

ανηιρρήζεις όζον αθορά ηεν ζσμμεηοτή 

ηεο Ταϊβάλ ζε νξηζκέλνπο νξγαληζκνύο 

ηωλ Ηλωκέλωλ Εζλώλ (ΠΟΥ, ΔΟΠΑ)· 

εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ 

επηβεβαίωζε εθ κέξνπο ηεο θηλεδηθήο 

θπβέξλεζεο ηνπ λόκνπ ηνπ 2005 πεξί 

θαηαπνιέκεζεο ηεο απόζρηζεο, ν νπνίνο 

επηηξέπεη ηε ρξήζε ζηξαηηωηηθώλ κέζωλ 

ζε πεξίπηωζε πνπ ε Ταϊβάλ πξνβεί ζε 

δηαθήξπμε αλεμαξηεζίαο· εθθξάδεη ηε 

ιύπε ηνπ γηα ην γεγνλόο όηη 1.500 

πύξαπινη κεγάινπ βειελεθνύο 

εμαθνινπζνύλ λα ζηνρεύνπλ ηελ Ταϊβάλ 

από ηε λόηηα Κίλα· πηζηεύεη όηη ε ζηαδηαθή 

απνζηξαηηθνπνίεζε ηεο πεξηνρήο ζα 

δηεπθόιπλε πεξαηηέξω ηελ πξνζέγγηζε ηωλ 

κεξώλ· ηνλίδεη κε έκθαζε όηη όιεο νη 

δηαθνξέο Κίλαο-Ταϊβάλ πξέπεη λα 

επηιύνληαη κε εηξεληθά κέζα βάζεη ηνπ 

δηεζλνύο δηθαίνπ· ηνλίδεη όηη ε ζπλάληεζε 

ζηηο 23 Μαΐνπ 2015 ζηε λήζν Κinmen 

κεηαμύ αλώηεξωλ αμηωκαηνύρωλ θαη από 

ηηο δύν πιεπξέο ηωλ ζηελώλ ηεο Ταϊβάλ 

απνηέιεζε ελζαξξπληηθό βήκα· ζεκεηώλεη 

όηη ε ελ ιόγω ζπλάληεζε ήηαλ ε ηξίηε 

επίζεκε ζπλάληεζε κεηαμύ ηωλ αξκνδίωλ 

γηα ηηο ππνζέζεηο Κίλαο-Ταϊβάλ από ηελ 

Κίλα θαη ηελ Ταϊβάλ· ζηεξίδεη ηηο 

πξωηνβνπιίεο πνπ αλαπηύζζνπλ ηηο 

ζρέζεηο Κίλαο-Ταϊβάλ κε εηξεληθό ηξόπν· 
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