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Proposta de resolução Alteração 

64. Felicita o Governo chinês por ter 

aceitado que Taiwan participe em 

determinadas organizações das Nações 

Unidas (OMS, OACI); manifesta a sua 

preocupação face à reafirmação, por parte 

do Governo chinês, da Lei Antissecessão 

de 2005, que permite a utilização de meios 

militares no caso de Taiwan declarar a 

independência; lamenta que ainda 

subsistam 1500 mísseis de longo alcance 

apontados para Taiwan no sul da China; 

considera que uma desmilitarização 

gradual da região facilitaria ainda mais a 

reaproximação das partes; destaca que 

todos os litígios entre a China e Taiwan 

devem ser resolvidos por meios pacíficos, 

com base no Direito Internacional; salienta 

que a reunião de 23 de maio de 2015, na 

Ilha de Kinmen, entre altos funcionários da 

China e de Taiwan constitui um passo 

encorajador; observa que esta reunião foi o 

terceiro encontro formal entre responsáveis 

chineses e taiwaneses pelas relações 

China-Taiwan; apoia iniciativas que 

promovam as relações pacíficas entre 

ambos os lados do estreito; 

64. Constata que o Governo chinês não 

exprime objeções a que Taiwan participe 

em determinadas organizações das Nações 

Unidas (OMS, OACI); manifesta a sua 

preocupação face à reafirmação, por parte 

do Governo chinês, da Lei Antissecessão 

de 2005, que permite a utilização de meios 

militares no caso de Taiwan declarar a 

independência; lamenta que ainda 

subsistam 1500 mísseis de longo alcance 

apontados para Taiwan no sul da China; 

considera que uma desmilitarização 

gradual da região facilitaria ainda mais a 

reaproximação das partes; destaca que 

todos os litígios entre a China e Taiwan 

devem ser resolvidos por meios pacíficos, 

com base no Direito Internacional; salienta 

que a reunião de 23 de maio de 2015, na 

Ilha de Kinmen, entre altos funcionários da 

China e de Taiwan constitui um passo 

encorajador; observa que esta reunião foi o 

terceiro encontro formal entre responsáveis 

chineses e taiwaneses pelas relações 

China-Taiwan; apoia iniciativas que 

promovam as relações pacíficas entre 

ambos os lados do estreito; 
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