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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. sprijină intensificarea dialogului și 
a cooperării cu China în domeniul păcii și 
securității; recunoaște importanța 
cooperării cu China în sprijinirea 
procesului de pace din Afganistan și în 
descurajarea Coreei de Nord de a-și 
continua programul nuclear; sprijină 
urmărirea cooperării în domeniul 
dezvoltării durabile, contribuirea la 
asistența umanitară și la ajutorul în caz de 
dezastre, în problemele de mediu, în 
domeniul spațial și aerospațial, al științei, 
tehnologiei și inovării, insistând totodată 
ferm asupra libertății cercetării; subliniază 
că aceste dialoguri și această cooperare 
trebuie să se bazeze pe un angajament 
comun în favoarea deschiderii și 
colaborării transparente, juste și echitabile, 
ca parte a unui sistem internațional 
guvernat de norme, veghind în același timp 
ca interesele și valorile europene să fie 
protejate și dezvoltând capacitatea Europei 
de a concura cu China oricând este necesar;

3. sprijină intensificarea dialogului și 
a cooperării cu China în domeniul păcii și 
securității; recunoaște importanța 
cooperării cu China pentru a împiedica 
Afganistanul să devină o nouă bază 
teroristă și a descuraja Coreea de Nord să 
își continue programul nuclear; sprijină 
urmărirea cooperării în domeniul 
dezvoltării durabile, contribuirea la 
asistența umanitară și la ajutorul în caz de 
dezastre, în problemele de mediu, în 
domeniul spațial și aerospațial, al științei, 
tehnologiei și inovării, insistând totodată 
ferm asupra libertății cercetării; subliniază 
că aceste dialoguri și această cooperare 
trebuie să se bazeze pe un angajament 
comun în favoarea deschiderii și 
colaborării transparente, juste și echitabile, 
ca parte a unui sistem internațional 
guvernat de norme, veghind în același timp 
ca interesele și valorile europene să fie 
protejate și dezvoltând capacitatea Europei 
de a concura cu China oricând este necesar;
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