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Módosítás 8
Charlie Weimers, Anna Fotyga
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0265/2021
Charlie Weimers
Az EU és Tajvan közötti politikai kapcsolatok és együttműködés
(2021/2041(INI))

Ajánlásra irányuló javaslat
14 a bevezető hivatkozás (új)

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

– tekintettel a Bizottságnak és az 
Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének az indiai–csendes-óceáni 
térséggel folytatott együttműködésre 
vonatkozó uniós stratégiáról szóló, 2021. 
szeptember 16-i közös közleményére 
(JOIN(2021)0024),

Or. en



AM\1241129HU.docx PE697.934v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

13.10.2021 A9-0265/9

Módosítás 9
Charlie Weimers, Anna Fotyga
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0265/2021
Charlie Weimers
Az EU és Tajvan közötti politikai kapcsolatok és együttműködés
(2021/2041(INI))

Ajánlásra irányuló javaslat
B preambulumbekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

B. mivel Kína Tajvannal szembeni 
folyamatos katonai agresszivitása és 
szürkezónás tevékenységei, valamint a 
provokáció egyéb formái – például a 
kémkedési tevékenységek, a 
kibertámadások, a tehetségek elcsábítása – 
komoly fenyegetést jelentenek a Tajvan és 
Kína közötti status quo, valamint az indiai–
csendes-óceáni térség békéje és stabilitása 
szempontjából, és a helyzet veszélyes 
eszkalálódásához vezethet; mivel ez a régió 
nagy jelentőséggel bír az EU számára, 
egyrészt mivel ott számos közeli partnere 
van, másrészt pedig egyik tagállama, 
Franciaország tengerentúli területekkel 
rendelkezik ott;

B. mivel Kína Tajvannal szembeni 
folyamatos katonai agresszivitása és 
szürkezónás tevékenységei, valamint a 
provokáció egyéb formái – például a 
kémkedési tevékenységek, a 
kibertámadások, a tehetségek elcsábítása – 
komoly fenyegetést jelentenek a Tajvan és 
Kína közötti status quo, valamint az indiai–
csendes-óceáni térség békéje és stabilitása 
szempontjából, és a helyzet veszélyes 
eszkalálódásához vezethetnek; mivel 
Tajvan védelmi minisztere, Cseu Kuo-
cseng kijelentette, hogy Kína 2025-ig 
képes lehet „teljes körű” inváziót indítani 
Tajvan ellen, tekintettel jelenlétének 
folyamatos és komoly erősödésére; mivel a 
Kína és Tajvan közötti viszony negyven 
éve nem volt ilyen feszült, és 2021. október 
1-je óta Kína 150 katonai légi járművet, 
köztük vadászrepülőgépeket és 
atomcsapásra képes bombázókat küldött 
Tajvan légvédelmi azonosítási körzetébe; 
mivel ez a régió nagy jelentőséggel bír az 
EU számára, egyrészt mivel ott számos 
közeli partnere van, másrészt pedig egyik 
tagállama, Franciaország tengerentúli 
területekkel rendelkezik ott;
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Módosítás 10
Charlie Weimers, Anna Fotyga
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0265/2021
Charlie Weimers
Az EU és Tajvan közötti politikai kapcsolatok és együttműködés
(2021/2041(INI))

Ajánlásra irányuló javaslat
1 bekezdés – c pont

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

c) adjon hangot súlyos aggodalmának 
Kína Tajvan elleni folyamatos katonai 
agresszivitása és a Tajvanra gyakorolt 
nyomás miatt, amely különösen Kína 
katonai képességekbe való jelentős 
befektetései, támadógyakorlatai és Tajvan 
légterének gyakori megsértése formájában 
nyilvánul meg; hívja fel továbbá a 
figyelmet a szenvedélyeket szító kínai 
retorikára, amely szemmel láthatóan 
ellentmondásos szándékot tükröz arra 
vonatkozóan, hogy Tajvant a Kínai 
Kommunista Párt totalitárius uralma alá 
kívánja vonni, ugyanakkor azt állítja, hogy 
a Tajvannal fenntartott kapcsolatok békés 
fejlesztésére törekszik, és ragaszkodjon 
ahhoz, hogy a Tajvani-szoroson átívelő 
kapcsolatok semmiféle megváltoztatására 
nem kerülhet sor egyoldalúan, sem a 
tajvani polgárok akarata ellenére; sürgesse 
az EU-t és a tagállamokat, hogy vállaljanak 
proaktív szerepet a hasonlóan gondolkodó 
nemzetközi partnerekkel való 
együttműködésben, hogy a Tajvani-szoros 
két partján a békére és a stabilitásra 
törekedjenek, valamint hogy Tajvanon 
partnerségeket alakítsanak ki a 
demokratikus kormánnyal;

c) adjon hangot súlyos aggodalmának 
Kína Tajvan elleni folyamatos katonai 
agresszivitása és a Tajvanra gyakorolt 
nyomás miatt, amely különösen Kína 
katonai képességekbe való jelentős 
befektetései, támadógyakorlatai és Tajvan 
légvédelmi azonosítási körzetének gyakori 
megsértése formájában nyilvánul meg; 
hívja fel továbbá a figyelmet a 
szenvedélyeket szító kínai retorikára, 
amely szemmel láthatóan ellentmondásos 
szándékot tükröz arra vonatkozóan, hogy 
Tajvant a Kínai Kommunista Párt 
totalitárius uralma alá kívánja vonni, 
ugyanakkor azt állítja, hogy a Tajvannal 
fenntartott kapcsolatok békés fejlesztésére 
törekszik, és ragaszkodjon ahhoz, hogy a 
Tajvani-szoroson átívelő kapcsolatok 
semmiféle megváltoztatására nem kerülhet 
sor egyoldalúan, sem a tajvani polgárok 
akarata ellenére; sürgesse az EU-t és a 
tagállamokat, hogy vállaljanak proaktív 
szerepet a hasonlóan gondolkodó 
nemzetközi partnerekkel való 
együttműködésben, hogy a Tajvani-szoros 
két partján a békére és a stabilitásra 
törekedjenek, valamint hogy Tajvanon 
partnerségeket alakítsanak ki a 
demokratikus kormánnyal;
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Módosítás 11
Charlie Weimers, Anna Fotyga
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0265/2021
Charlie Weimers
Az EU és Tajvan közötti politikai kapcsolatok és együttműködés
(2021/2041(INI))

Ajánlásra irányuló javaslat
C a preambulumbekezdés (új)

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

Ca. mivel Hszi Csin-ping kínai elnök 
2021. október 9-én ígéretet tett arra, hogy 
állítólag békés eszközök útján igyekszik 
megvalósítani az „újraegyesülést” 
Tajvannal, ugyanakkor figyelmeztetett 
arra, hogy ennek legnagyobb akadályát a 
„tajvani függetlenségi” erők jelentik; 
mivel Kína ellenséges nyilatkozatai és 
fellépései komoly kétségeket ébresztenek e 
békés megközelítést illetően; mivel a 
tajpeji Csengcsi Nemzeti Egyetem 
választásfigyelő központja által 2021 
júliusában közzétett felmérés szerint a 
tajvaniaknak csupán 1,5%-a támogatja a 
szárazföldi Kínával való mielőbbi 
egyesülést, míg túlnyomó többségük a 
status quo fenntartását támogatja, 
legalábbis rövid távon;
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Módosítás 12
Charlie Weimers, Anna Fotyga
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0265/2021
Charlie Weimers
Az EU és Tajvan közötti politikai kapcsolatok és együttműködés
(2021/2041(INI))

Ajánlásra irányuló javaslat
1 ga bekezdés (új)

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

ga) hangsúlyozza az EU és Tajvan 
közötti partnerség és együttműködés 
további előmozdításának fontosságát 
valamennyi szinten, tekintettel különösen 
Kína folyamatos provokációira és katonai 
jelenlétének erősödésére; hangsúlyozza 
különösen azt a vezető szerepet, amelyet 
az Európai Parlament játszhat a további 
együttműködés területeinek megtalálása, 
a kínai provokáció egyértelmű 
azonosítása és az ellene való felszólalás, 
valamint a Tajvannal való szolidaritás 
kinyilvánítása terén;
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Módosítás 13
Charlie Weimers, Anna Fotyga
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0265/2021
Charlie Weimers
Az EU és Tajvan közötti politikai kapcsolatok és együttműködés
(2021/2041(INI))

Ajánlásra irányuló javaslat
1 da bekezdés (új)

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

da) fejezze ki súlyos aggodalmát 
amiatt, hogy Kína 2025-ig képes lehet 
teljes körű inváziót indítani Tajvan ellen; 
határozottan ítélje el, hogy Kína 2021. 
október 1-je óta példátlan módon megsérti 
Tajvan légvédelmi azonosítási körzetét, 
amelybe 150 katonai légi járművet, köztük 
vadászrepülőgépeket és atomcsapásra 
képes bombázókat küldött; adjon hangot 
azon véleményének, hogy Kína 
közelmúltbeli katonai provokációi 
kétségeket ébresztenek Kínának a békés 
megoldásra irányuló hosszú távú 
szándékát illetően;
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Módosítás 14
Charlie Weimers, Anna Fotyga
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0265/2021
Charlie Weimers
Az EU és Tajvan közötti politikai kapcsolatok és együttműködés
(2021/2041(INI))

Ajánlásra irányuló javaslat
1 bekezdés – j pont

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

j) az EU jövőbeli, az EKSZ és a 
Bizottság által jelenleg kidolgozás alatt 
álló, az indiai–csendes-óceáni térségre 
vonatkozó stratégiájának összefüggésében 
foglalkozzon a Tajvani-szoroson belüli 
feszültségekkel, a tajvani demokrácia 
védelmének szükségességével, valamint 
Tajvan mint uniós partner és regionális 
gazdasági hatalom jelentőségével; 
sürgesse az EU-t, hogy az indiai–csendes-
óceáni stratégiája keretében szorosan 
működjön együtt más hasonló 
gondolkodású partnerekkel annak 
érdekében, hogy kezelje Kína határozott 
fellépését a régióban és erősítse a 
szabályokon alapuló rendet, tekintettel az 
EU saját érdekeire a régióban;

j) továbbra is támogassa Tajvannak 
az EU indiai–csendes-óceáni térségre 
vonatkozó stratégiájába történő 
bevonását; megelégedéssel nyugtázza, 
hogy a Bizottság és az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője 
nemrégiben közzétette az indiai-csendes-
óceáni térséggel folytatott 
együttműködésre vonatkozó uniós 
stratégiát, amely megállapítja, hogy Kína 
katonai jelenlétének jelentős erősödése 
egyre nagyobb feszültségekhez vezetett a 
regionális csomópontokon, például a Dél- 
és a Kelet-kínai-tengeren, valamint a 
Tajvani-szorosban, és kijelenti, hogy 
alapvető fontosságú, hogy az EU 
megerősítse a regionális partnerekkel való 
együttműködést annak érdekében, hogy a 
szoros egész térségében biztosítsa a békét, 
a stabilitást és a jólétet; sürgesse az EU-t, 
hogy a csendes-óceáni térséggel folytatott 
együttműködésre vonatkozó uniós 
stratégia keretében továbbra is szorosan 
működjön együtt más hasonló 
gondolkodású partnerekkel annak 
érdekében, hogy kezelje Kína határozott 
fellépését a régióban és erősítse a 
szabályokon alapuló rendet, tekintettel az 
EU saját érdekeire a régióban;
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