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13.10.2021 A9-0265/8

Grozījums Nr. 8
Charlie Weimers, Anna Fotyga
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0265/2021
Charlie Weimers
ES un Taivānas politiskās attiecības un sadarbība
(2021/2041(INI))

Ieteikuma priekšlikums
14.a norāde

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Komisijas un 
Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos 2021. gada 
16. septembra kopīgo paziņojumu “ES 
stratēģija sadarbībai Indijas un Klusā 
okeāna reģionā” (JOIN(2021)0024),
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13.10.2021 A9-0265/9

Grozījums Nr. 9
Charlie Weimers, Anna Fotyga
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0265/2021
Charlie Weimers
ES un Taivānas politiskās attiecības un sadarbība
(2021/2041(INI))

Ieteikuma priekšlikums
B apsvērums

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

B. tā kā Ķīnas nepārtrauktais militārais 
kareivīgums un pelēkajā zonā pret Taivānu 
izvērstās aktivitātes, kā arī cita veida 
provokatīvas darbības, piemēram, 
spiegošana, kiberuzbrukumi, talantīgu 
cilvēku vervēšana, nopietni apdraud 
Taivānas un Ķīnas attiecību status quo, kā 
arī mieru un stabilitāti Indijas un Klusā 
okeāna reģionā un var novest pie bīstamas 
notikumu eskalācijas; tā kā šis reģions 
Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgs gan 
daudzo ciešo partneru dēļ, gan tāpēc, ka 
vienai no tās dalībvalstīm, proti, Francijai, 
šajā reģionā ir aizjūras teritorijas;

B. tā kā Ķīnas nepārtrauktais militārais 
kareivīgums un pelēkajā zonā pret Taivānu 
izvērstās aktivitātes, kā arī cita veida 
provokatīvas darbības, piemēram, 
spiegošana, kiberuzbrukumi, talantīgu 
cilvēku vervēšana, nopietni apdraud 
Taivānas un Ķīnas attiecību status quo, kā 
arī mieru un stabilitāti Indijas un Klusā 
okeāna reģionā un var novest pie bīstamas 
notikumu eskalācijas; tā kā Taivānas 
aizsardzības ministrs Chiu Kuo-cheng 
paziņoja, ka, ņemot vērā nepārtraukto un 
ievērojamo spēku sakopošanu, Ķīna līdz 
2025. gadam varētu būt gatava 
visaptverošam iebrukumam Taivānā; tā 
kā saspīlējums starp Ķīnu un Taivānu ir 
sasniedzis visnopietnāko brīdi 40 gadu 
laikā, Ķīnai kopš 2021. gada 1. oktobra uz 
Taivānas gaisa aizsardzības 
identifikācijas zonu nosūtot 150 kara 
lidmašīnas, tostarp kaujas lidmašīnas un 
kodolspējīgus bumbvedējus; tā kā šis 
reģions Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgs 
gan daudzo ciešo partneru dēļ, gan tāpēc, 
ka vienai no tās dalībvalstīm, proti, 
Francijai, šajā reģionā ir aizjūras teritorijas;
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13.10.2021 A9-0265/10

Grozījums Nr. 10
Charlie Weimers, Anna Fotyga
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0265/2021
Charlie Weimers
ES un Taivānas politiskās attiecības un sadarbība
(2021/2041(INI))

Ieteikuma priekšlikums
1.c punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

c) paust nopietnas bažas par Ķīnas 
nepārtraukto militāro kareivīgumu pret 
Taivānu un uz to izdarīto spiedienu, jo 
īpaši ņemot vērā Ķīnas ievērojamo 
ieguldījumu militārajās spējās, uzbrukuma 
mācībām un biežiem Taivānas gaisa telpas 
pārkāpumiem; turklāt kritizēt Ķīnas 
aizskarošos izteikumus, kas liecina par 
šķietami pretrunīgo nodomu vēlēties 
pakļaut Taivānu Ķīnas Komunistiskās 
partijas (ĶKP) totalitārajam režīmam, 
vienlaikus apgalvojot, ka attiecības ar 
Taivānu tiek veidotas miermīlīgi, un uzstāt, 
ka nekādas izmaiņas abu Taivānas jūras 
šauruma pušu attiecībās nedrīkst veikt 
vienpusēji vai pret Taivānas iedzīvotāju 
gribu; mudināt ES un dalībvalstis proaktīvi 
iesaistīties sadarbībā ar līdzīgi domājošiem 
starptautiskajiem partneriem, lai censtos 
panākt mieru un stabilitāti starp Ķīnu un 
Taivānu un veidot partnerības ar Taivānas 
demokrātisko valdību;

c) paust nopietnas bažas par Ķīnas 
nepārtraukto militāro kareivīgumu pret 
Taivānu un uz to izdarīto spiedienu, jo 
īpaši ņemot vērā Ķīnas ievērojamo 
ieguldījumu militārajās spējās, uzbrukuma 
mācībām un biežiem Taivānas gaisa 
aizsardzības identifikācijas zonas 
pārkāpumiem; turklāt kritizēt Ķīnas 
aizskarošos izteikumus, kas liecina par 
šķietami pretrunīgo nodomu vēlēties 
pakļaut Taivānu Ķīnas Komunistiskās 
partijas (ĶKP) totalitārajam režīmam, 
vienlaikus apgalvojot, ka attiecības ar 
Taivānu tiek veidotas miermīlīgi, un uzstāt, 
ka nekādas izmaiņas abu Taivānas jūras 
šauruma pušu attiecībās nedrīkst veikt 
vienpusēji vai pret Taivānas iedzīvotāju 
gribu; mudināt ES un dalībvalstis proaktīvi 
iesaistīties sadarbībā ar līdzīgi domājošiem 
starptautiskajiem partneriem, lai censtos 
panākt mieru un stabilitāti starp Ķīnu un 
Taivānu un veidot partnerības ar Taivānas 
demokrātisko valdību;
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13.10.2021 A9-0265/11

Grozījums Nr. 11
Charlie Weimers, Anna Fotyga
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0265/2021
Charlie Weimers
ES un Taivānas politiskās attiecības un sadarbība
(2021/2041(INI))

Ieteikuma priekšlikums
Ca apsvērums (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Ca. tā kā 2021. gada 9. oktobrī Ķīnas 
prezidents Sji Dzjiņpins pauda apņēmību 
turpināt atkalapvienošanos ar Taivānu, 
izmantojot iespējami miermīlīgus 
līdzekļus, taču brīdināja, ka lielākais 
šķērslis tam ir Taivānas neatkarības 
spēki; tā kā Ķīnas kareivīgie paziņojumi 
un darbības rada nopietnas šaubas par 
šādas miermīlīgas pieejas iespējamību; tā 
kā saskaņā ar aptauju, ko 2021. gada 
jūlijā publicēja Nacionālās Čengčī 
Universitātes Vēlēšanu izpētes centrs 
Taibejā, tikai 1,5 % Taivānas iedzīvotāju 
atbalsta pēc iespējas drīzāku 
apvienošanos ar kontinentālo Ķīnu, 
savukārt pārliecinošs vairākums atbalsta 
status quo saglabāšanu vismaz īstermiņā;
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13.10.2021 A9-0265/12

Grozījums Nr. 12
Charlie Weimers, Anna Fotyga
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0265/2021
Charlie Weimers
ES un Taivānas politiskās attiecības un sadarbība
(2021/2041(INI))

Ieteikuma priekšlikums
1.ga punkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

ga) uzsvērt, ka ir svarīgi, jo īpaši 
ņemot vērā Ķīnas nepārtrauktās 
provokācijas un militāro spēku 
sakopošanu, turpināt attīstīt visus ES un 
Taivānas partnerības un sadarbības 
līmeņus; īpaši uzsvērt Eiropas 
Parlamenta iespējamo vadošo lomu 
turpmākās sadarbības jomu apzināšanā, 
kā arī Ķīnas provokāciju identificēšanā 
un aizrādījumu izteikšanā par to, kā arī 
solidaritātes izrādīšanā ar Taivānu;

Or. en
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13.10.2021 A9-0265/13

Grozījums Nr. 13
Charlie Weimers, Anna Fotyga
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0265/2021
Charlie Weimers
ES un Taivānas politiskās attiecības un sadarbība
(2021/2041(INI))

Ieteikuma priekšlikums
1.da punkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

da) paust nopietnas bažas par Ķīnas 
spējām līdz 2025. gadam veikt 
visaptverošu iebrukumu Taivānā; stingri 
nosodīt to, ka Ķīna kopš 2021. gada 
1. oktobra ir vēl nepieredzētā apmērā 
pārkāpusi Taivānas gaisa aizsardzības 
identifikācijas zonu, nosūtot uz turieni 
150 kara lidmašīnas, tostarp kaujas 
lidmašīnas un kodolspējīgus 
bumbvedējus; paust viedokli, ka nesenās 
Ķīnas militārās provokācijas liek apšaubīt 
Ķīnas ilgtermiņa nodomu rast miermīlīgu 
risinājumu;
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13.10.2021 A9-0265/14

Grozījums Nr. 14
Charlie Weimers, Anna Fotyga
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0265/2021
Charlie Weimers
ES un Taivānas politiskās attiecības un sadarbība
(2021/2041(INI))

Ieteikuma priekšlikums
1.j punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

j) risināt saspīlējumu Taivānas jūras 
šaurumā un pievērsties nepieciešamībai 
aizsargāt Taivānas demokrātiju un 
Taivānas kā ES partneres un reģionālās 
ekonomiskās lielvaras nozīmi saistībā ar 
gaidāmo ES stratēģiju Indijas un Klusā 
okeāna reģionam, ko pašlaik gatavo 
EĀDD un Komisija; mudināt ES cieši 
sadarboties ar citiem līdzīgi domājošiem 
partneriem, izmantojot savu stratēģiju 
Indijas un Klusā okeāna reģionam, lai 
vērstos pret Ķīnas uzstājīgo nostāju reģionā 
un stiprinātu noteikumos balstītu kārtību, 
ņemot vērā pašas ES intereses šajā reģionā;

j) turpināt atbalstīt Taivānas 
iekļaušanu ES stratēģijā Indijas un Klusā 
okeāna reģionam; ņemt vērā un pozitīvi 
vērtēt Komisijas un Savienības Augstā 
pārstāvja ārlietās un drošības politikas 
jautājumos nesen publicēto ES stratēģiju 
sadarbībai Indijas un Klusā okeāna 
reģionā, kurā norādīts, ka Ķīnas 
ievērojamā militāro spēku sakopošana ir 
palielinājusi spriedzi reģionālajos 
karstajos punktos, piemēram, 
Dienvidķīnas jūrā un Austrumķīnas jūrā, 
kā arī Taivānas jūras šaurumā, un 
apstiprina, ka ES ir svarīgi pastiprināt 
sadarbību ar reģionālajiem partneriem, 
lai nodrošinātu mieru, stabilitāti un 
labklājību visā jūras šaurumā; mudināt 
ES turpināt cieši sadarboties ar citiem 
līdzīgi domājošiem partneriem, izmantojot 
ES stratēģiju sadarbībai Indijas un Klusā 
okeāna reģionā, lai vērstos pret Ķīnas 
uzstājīgo nostāju reģionā un stiprinātu 
noteikumos balstītu kārtību, ņemot vērā 
pašas ES intereses šajā reģionā;

Or. en


