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Predlog resolucije Predlog spremembe 

64. izraža zadovoljstvo, da je kitajska vlada 

sprejela sodelovanje Tajvana v nekaterih 

organizacijah ZN (Svetovna zdravstvena 

organizacija, Mednarodna organizacija 

civilnega letalstva); je zaskrbljen, ker je 

kitajska vlada ponovno potrdila zakon proti 

odcepitvi iz leta 2005, ki omogoča uporabo 

vojaških sredstev, če Tajvan razglasi 

neodvisnost; obžaluje, da je na jugu 

Kitajske še zmeraj 1500 raket dolgega 

dosega usmerjenih proti Tajvanu; meni, da 

bi postopna demilitarizacija regije dodatno 

spodbudila zbliževanje strani; poudarja, da 

bi bilo treba vse spore med obema 

stranema Tajvanske ožine reševati 

miroljubno in na podlagi mednarodnega 

prava; poudarja, da je bilo srečanje 

najvišjih uradnikov z obeh strani ožine 

23. maja 2015 na otoku Kinmen spodbuden 

korak; ugotavlja, da je bilo to srečanje 

tretje uradno srečanje med zadolženimi za 

dvostranske odnose med Kitajsko in 

Tajvanom; podpira pobude, ki omogočajo 

miroljuben razvoj odnosov med obema 

stranema ožine; 

64. je seznanjen, da kitajska vlada ni 

nasprotovala sodelovanju Tajvana v 

nekaterih organizacijah ZN (Svetovna 

zdravstvena organizacija, Mednarodna 

organizacija civilnega letalstva); je 

zaskrbljen, ker je kitajska vlada ponovno 

potrdila zakon proti odcepitvi iz leta 2005, 

ki omogoča uporabo vojaških sredstev, če 

Tajvan razglasi neodvisnost; obžaluje, da 

je na jugu Kitajske še zmeraj 1500 raket 

dolgega dosega usmerjenih proti Tajvanu; 

meni, da bi postopna demilitarizacija regije 

dodatno spodbudila zbliževanje strani; 

poudarja, da bi bilo treba vse spore med 

obema stranema Tajvanske ožine reševati 

miroljubno in na podlagi mednarodnega 

prava; poudarja, da je bilo srečanje 

najvišjih uradnikov z obeh strani ožine 

23. maja 2015 na otoku Kinmen spodbuden 

korak; ugotavlja, da je bilo to srečanje 

tretje uradno srečanje med zadolženimi za 

dvostranske odnose med Kitajsko in 

Tajvanom; podpira pobude, ki omogočajo 

miroljuben razvoj odnosov med obema 

stranema ožine; 

Or. en 

 

 


