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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

64. chváli skutočnosť, že čínska vláda 

akceptovala zapojenie Taiwanu do 

niektorých organizácií OSN (WHO, 

ICAO); vyjadruje znepokojenie nad tým 

,že čínska vláda opätovne potvrdila 

účinnosť zákona proti odštiepeniu z roku 

2005, ktorým sa umožňuje použitie 

vojenských prostriedkov v prípade, že 

Taiwan vyhlási nezávislosť; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že z južnej Číny ešte 

stále mieri na Taiwan 1 500 rakiet dlhého 

doletu; domnieva sa, že postupná 

demilitarizácia tejto oblasti by zbližovanie 

oboch strán ešte viac uľahčila; zdôrazňuje, 

že všetky spory medzi Čínou a Taiwanom 

by sa mali riešiť mierovými prostriedkami 

na základe medzinárodného práva; 

zdôrazňuje, že stretnutie vrcholných 

predstaviteľov krajín na oboch stranách 

Taiwanského prielivu, ktoré sa uskutočnilo 

23. mája 2015 na ostrove Kinmen, bolo 

povzbudivým krokom; konštatuje, že toto 

stretnutie bolo tretím formálnym stretnutím 

medzi osobami zodpovednými za vzťahy 

s protistranou z Číny a Taiwanu; podporuje 

iniciatívy, ktoré rozvíjajú vzťahy medzi 

Čínou a Taiwanom mierovým spôsobom; 

64. berie na vedomie, že čínska vláda 

nenamieta voči zapojeniu Taiwanu do 

niektorých organizácií OSN (WHO, 

ICAO); vyjadruje znepokojenie nad tým, 

že čínska vláda opätovne potvrdila 

účinnosť antiseparačného zákona z roku 

2005, ktorým sa umožňuje použitie 

vojenských prostriedkov v prípade, že 

Taiwan vyhlási nezávislosť; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že z južnej Číny ešte 

stále mieri na Taiwan 1 500 rakiet dlhého 

doletu; domnieva sa, že postupná 

demilitarizácia tejto oblasti by zbližovanie 

oboch strán ešte viac uľahčila; zdôrazňuje, 

že všetky spory medzi Čínou a Taiwanom 

by sa mali riešiť mierovými prostriedkami 

na základe medzinárodného práva; 

zdôrazňuje, že stretnutie vrcholných 

predstaviteľov krajín na oboch stranách 

Taiwanského prielivu, ktoré sa uskutočnilo 

23. mája 2015 na ostrove Kinmen, bolo 

povzbudivým krokom; konštatuje, že toto 

stretnutie bolo tretím formálnym stretnutím 

medzi osobami zodpovednými za vzťahy 

s protistranou z Číny a Taiwanu; podporuje 

iniciatívy, ktoré rozvíjajú vzťahy medzi 

Čínou a Taiwanom mierovým spôsobom; 
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