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Pakeitimas

64. giria Kinijos vyriausybę už tai, kad ji
pripažino Taivano dalyvavimą kai kuriose
JT organizacijose (Pasaulio sveikatos
organizacijoje (PSO), Tarptautinėje
civilinės aviacijos organizacijoje (ICAO));
reiškia susirūpinimą dėl Kinijos
vyriausybės pakartotinai patvirtinto
2005 m. neatsiskyrimo įstatymo, pagal kurį
leidžiama naudoti karines priemones tuo
atveju, jeigu Taivanas paskelbtų
nepriklausomybę; apgailestauja dėl to, kad
pietinėje Kinijos dalyje vis dar yra 1500
ilgojo nuotolio raketų, nukreiptų į Taivaną;
laikosi nuomonės, kad laipsniškai
demilitarizuojant regioną būtų sudarytos
dar palankesnės sąlygos šalių suartėjimui;
pabrėžia, kad visi Taivano sąsiauryje
kylantys ginčai turėtų būti sprendžiami
taikiai ir remiantis tarptautine teise;
pabrėžia, kad 2015 m. gegužės 23 d.
Dzinmeno saloje įvykęs abiejų Taivano
sąsiaurio pusių aukščiausių pareigūnų
susitikimas buvo vilčių teikiantis žingsnis;
pažymi, kad šis susitikimas buvo trečiasis
oficialus Kinijos ir Taivano už santykius
Taivano sąsiauryje atsakingų vadovų
susitikimas; remia iniciatyvas, pagal kurias
santykiai abipus Taivano sąsiaurio
plėtojami taikiai;

64. pažymi, kad Kinijos vyriausybė
neprieštarauja Taivano dalyvavimui kai
kuriose JT organizacijose (Pasaulio
sveikatos organizacijoje (PSO),
Tarptautinėje civilinės aviacijos
organizacijoje (ICAO)); reiškia
susirūpinimą dėl Kinijos vyriausybės
pakartotinai patvirtinto 2005 m.
neatsiskyrimo įstatymo, pagal kurį
leidžiama naudoti karines priemones tuo
atveju, jeigu Taivanas paskelbtų
nepriklausomybę; apgailestauja dėl to, kad
pietinėje Kinijos dalyje vis dar yra 1 500
ilgojo nuotolio raketų, nukreiptų į Taivaną;
laikosi nuomonės, kad laipsniškai
demilitarizuojant regioną būtų sudarytos
dar palankesnės sąlygos šalių suartėjimui;
pabrėžia, kad visi Taivano sąsiauryje
kylantys ginčai turėtų būti sprendžiami
taikiai ir remiantis tarptautine teise;
pabrėžia, kad 2015 m. gegužės 23 d.
Dzinmeno saloje įvykęs abiejų Taivano
sąsiaurio pusių aukščiausių pareigūnų
susitikimas buvo vilčių teikiantis žingsnis;
pažymi, kad šis susitikimas buvo trečiasis
oficialus Kinijos ir Taivano už santykius
Taivano sąsiauryje atsakingų vadovų
susitikimas; remia iniciatyvas, pagal kurias
santykiai abipus Taivano sąsiaurio
plėtojami taikiai;
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