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Emenda 8
Charlie Weimers, Anna Fotyga
f'isem il-Grupp ECR

Rapport A9-0265/2021
Charlie Weimers
Ir-relazzjonijiet politiċi u l-kooperazzjoni bejn l-UE u t-Tajwan
(2021/2041(INI))

Proposta għal rakkomandazzjoni
Kunsiderazzjoni 14a (ġdida)

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda

– wara li kkunsidra l-
komunikazzjoni konġunta mill-
Kummissjoni u mir-Rappreżentant Għoli 
tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
Politika ta' Sigurtà tas-
16 ta' Settembru 2021 dwar l-Istrateġija 
tal-UE għall-kooperazzjoni fl-Indo-
Paċifiku (JOIN(2018)0024),
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Emenda 9
Charlie Weimers, Anna Fotyga
f'isem il-Grupp ECR

Rapport A9-0265/2021
Charlie Weimers
Ir-relazzjonijiet politiċi u l-kooperazzjoni bejn l-UE u t-Tajwan
(2021/2041(INI))

Proposta għal rakkomandazzjoni
Premessa B

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda

B. billi l-belliġeranza militari 
kontinwa u l-attivitajiet fiż-żona l-griża 
min-naħa taċ-Ċina, kif ukoll forom oħra ta' 
provokazzjoni, bħall-ispjunaġġ, l-attakki 
ċibernetiċi u t-teħid tat-talenti, fil-konfront 
tat-Tajwan joħolqu theddida serja għall-
istatus quo bejn it-Tajwan u ċ-Ċina, kif 
ukoll għall-paċi u għall-istabbiltà tar-
reġjun Indo-Paċifiku u jistgħu jwasslu għal 
eskalazzjoni perikoluża; billi dan ir-reġjun 
huwa ta' importanza kbira għall-UE kemm 
minħabba l-ħafna sħab kbar tagħha 
hemmhekk, kif ukoll minħabba li wieħed 
mill-Istati Membri tagħha, Franza, għandu 
territorji ekstra-Ewropej hemmhekk;

B. billi l-belliġeranza militari 
kontinwa u l-attivitajiet fiż-żona l-griża 
min-naħa taċ-Ċina, kif ukoll forom oħra ta' 
provokazzjoni, bħall-ispjunaġġ, l-attakki 
ċibernetiċi u t-teħid tat-talenti, fil-konfront 
tat-Tajwan joħolqu theddida serja għall-
istatus quo bejn it-Tajwan u ċ-Ċina, kif 
ukoll għall-paċi u għall-istabbiltà tar-
reġjun Indo-Paċifiku u jistgħu jwasslu għal 
eskalazzjoni perikoluża; billi l-Ministru 
għad-Difiża tat-Tajwan, Chiu Kuo-cheng, 
iddikjara li minħabba akkumulazzjoni 
kontinwa u sinifikanti, iċ-Ċina tista' tkun 
kapaċi tħejji invażjoni tal-massa tat-
Tajwan sal-2025; billi t-tensjonijiet bejn 
iċ-Ċina u t-Tajwan jinsabu fl-istadju l-
aktar serju tagħhom għal dawn l-aħħar 
40 sena, fejn iċ-Ċina bagħtet 150 ajruplan 
tal-gwerra, inklużi ajruplani tal-ġlied u 
bombers b'kapaċità nukleari, fiż-żona ta' 
identifikazzjoni għad-difiża tal-ajru tat-
Tajwan mill-1 ta' Ottubru 2021; billi dan 
ir-reġjun huwa ta' importanza kbira għall-
UE kemm minħabba l-ħafna sħab kbar 
tagħha hemmhekk, kif ukoll minħabba li 
wieħed mill-Istati Membri tagħha, Franza, 
għandu territorji ekstra-Ewropej 
hemmhekk;
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Emenda 10
Charlie Weimers, Anna Fotyga
f'isem il-Grupp ECR

Rapport A9-0265/2021
Charlie Weimers
Ir-relazzjonijiet politiċi u l-kooperazzjoni bejn l-UE u t-Tajwan
(2021/2041(INI))

Proposta għal rakkomandazzjoni
Paragrafu 1(c)

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda

(c) jesprimu tħassib serju dwar il-
belliġeranza militari kontinwa taċ-Ċina fil-
konfront tat-Tajwan u l-pressjoni fuqu, 
b'mod partikolari permezz tal-investiment 
konsiderevoli taċ-Ċina fil-kapaċitajiet 
militari, l-eżerċizzji ta' attakki tagħha u l-
ksur frekwenti tal-ispazju tal-ajru tat-
Tajwan; barra minn hekk, jiddenunzjaw ir-
retorika Ċiniża xewwiexa li tindika l-
intenzjoni apparentement kontradittorja 
tagħha li tixtieq tinkorpora lit-Tajwan taħt 
it-tmexxija totalitarja tal-Partit Komunista 
Ċiniż (PKĊ), waqt li fl-istess ħin tiddikjara 
li tfittex żvilupp paċifiku tar-relazzjonijiet 
mat-Tajwan, u tinsisti li kwalunkwe bidla 
fir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ naħat tal-
istrett ma tridx issir unilateralment u lanqas 
kontra r-rieda taċ-ċittadini Tajwaniżi; 
iħeġġu lill-UE u lill-Istati Membri jassumu 
rwol proattiv fil-kollaborazzjoni mas-sħab 
internazzjonali li jaqsmu l-istess fehma 
biex jippruvaw jiksbu l-paċi u l-istabbiltà 
bejn iż-żewġ naħat tal-Istrett tat-Tajwan, u 
biex jistabbilixxu sħubijiet mal-gvern 
demokratiku tat-Tajwan;

(c) jesprimu tħassib serju dwar il-
belliġeranza militari kontinwa taċ-Ċina fil-
konfront tat-Tajwan u l-pressjoni fuqu, 
b'mod partikolari permezz tal-investiment 
konsiderevoli taċ-Ċina fil-kapaċitajiet 
militari, l-eżerċizzji ta' attakki tagħha u l-
ksur frekwenti taż-żona ta' identifikazzjoni 
għad-difiża tal-ajru tat-Tajwan; barra minn 
hekk, jiddenunzjaw ir-retorika Ċiniża 
xewwiexa li tindika l-intenzjoni 
apparentement kontradittorja tagħha li 
tixtieq tinkorpora lit-Tajwan taħt it-
tmexxija totalitarja tal-Partit Komunista 
Ċiniż (PKĊ), waqt li fl-istess ħin tiddikjara 
li tfittex żvilupp paċifiku tar-relazzjonijiet 
mat-Tajwan, u tinsisti li kwalunkwe bidla 
fir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ naħat tal-
istrett ma tridx issir unilateralment u lanqas 
kontra r-rieda taċ-ċittadini Tajwaniżi; 
iħeġġu lill-UE u lill-Istati Membri jassumu 
rwol proattiv fil-kollaborazzjoni mas-sħab 
internazzjonali li jaqsmu l-istess fehma 
biex jippruvaw jiksbu l-paċi u l-istabbiltà 
bejn iż-żewġ naħat tal-Istrett tat-Tajwan, u 
biex jistabbilixxu sħubijiet mal-gvern 
demokratiku tat-Tajwan;

Or. en
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Emenda 11
Charlie Weimers, Anna Fotyga
f'isem il-Grupp ECR

Rapport A9-0265/2021
Charlie Weimers
Ir-relazzjonijiet politiċi u l-kooperazzjoni bejn l-UE u t-Tajwan
(2021/2041(INI))

Proposta għal rakkomandazzjoni
Premessa Ca (ġdida)

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda

Ca. billi fid-9 ta' Ottubru 2021, il-
President Ċiniż Xi Jinping wiegħed li 
jsegwi r-"riunifikazzjoni" mat-Tajwan 
permezz ta' mezzi allegatament paċifiċi, 
iżda wissa li l-akbar ostaklu għaliha 
kienet il-forza ta' "indipendenza tat-
Tajwan"; billi tali approċċ paċifiku 
jitqiegħed f'dubju serju mid-
dikjarazzjonijiet u l-azzjonijiet belliġerenti 
taċ-Ċina; billi skont stħarriġ maħruġ miċ-
Ċentru ta' Studju Elettorali tal-Università 
Nazzjonali ta' Chengchi f'Taipei 
f'Lulju 2021, 1,5 % biss tat-Tajwaniżi 
jappoġġaw l-unifikazzjoni maċ-Ċina 
kontinentali mill-aktar fis possibbli, 
filwaqt li maġġoranza kbira tappoġġa ż-
żamma tal-istatus quo, tal-inqas fit-
terminu qasir;
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Emenda 12
Charlie Weimers, Anna Fotyga
f'isem il-Grupp ECR

Rapport A9-0265/2021
Charlie Weimers
Ir-relazzjonijiet politiċi u l-kooperazzjoni bejn l-UE u t-Tajwan
(2021/2041(INI))

Proposta għal rakkomandazzjoni
Paragrafu 1(g)a (ġdid)

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda

(ga) jenfasizza l-importanza, b'mod 
partikolari fid-dawl tal-provokazzjonijiet 
kontinwi taċ-Ċina u l-akkumulazzjoni 
militari, li jiġu avvanzati aktar il-livelli 
kollha tas-sħubija u l-kooperazzjoni bejn 
l-UE u t-Tajwan; jissottolinja, b'mod 
partikolari, ir-rwol ewlieni li l-Parlament 
Ewropew jista' jkollu meta jiġi biex 
jidentifika oqsma għal aktar 
kooperazzjoni, kif ukoll jidentifika u 
jiddenunzja b'mod ċar il-provokazzjonijiet 
Ċiniżi u juri solidarjetà mat-Tajwan;
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Emenda 13
Charlie Weimers, Anna Fotyga
f'isem il-Grupp ECR

Rapport A9-0265/2021
Charlie Weimers
Ir-relazzjonijiet politiċi u l-kooperazzjoni bejn l-UE u t-Tajwan
(2021/2041(INI))

Proposta għal rakkomandazzjoni
Paragrafu 1(da) (ġdid)

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda

(da) jesprimi tħassib serju dwar il-
kapaċità taċ-Ċina li tħejji invażjoni 
tal-massa tat-Tajwan sal-2025; 
jikkundanna bil-qawwa l-ksur bla 
preċedent taċ-Ċina taż-żona ta' 
identifikazzjoni għad-difiża tal-ajru tat-
Tajwan mill-1 ta' Ottubru 2021, li 
involviet titjir ta' 150 ajruplan tal-gwerra, 
inklużi ajruplani tal-ġlied u bombers 
b'kapaċità nukleari; jesprimi l-fehma li l-
provokazzjonijiet militari reċenti miċ-Ċina 
qiegħdu f'dubju l-intenzjonijiet fit-tul taċ-
Ċina li tfittex soluzzjoni paċifika;
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Emenda 14
Charlie Weimers, Anna Fotyga
f'isem il-Grupp ECR

Rapport A9-0265/2021
Charlie Weimers
Ir-relazzjonijiet politiċi u l-kooperazzjoni bejn l-UE u t-Tajwan
(2021/2041(INI))

Proposta għal rakkomandazzjoni
Paragrafu 1(j)

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda

(j) jindirizzaw it-tensjonijiet fuq iż-
żewġ naħat tal-Istrett tat-Tajwan, il-ħtieġa 
li tiġi protetta d-demokrazija tat-Tajwan u 
l-importanza tat-Tajwan bħala sieħeb tal-
UE u setgħa ekonomika reġjonali fil-
kuntest tal-Istrateġija futura tal-UE dwar 
l-Indo-Paċifiku li qed titħejja bħalissa 
mis-SEAE u l-Kummissjoni; iħeġġu lill-
UE taħdem mill-qrib ma' sħab oħra li 
jaqsmu l-istess fehma permezz tal-
Istrateġija tagħha dwar l-Indo-Paċifiku 
biex tindirizza l-pożizzjoni assertiva taċ-
Ċina fir-reġjun, u biex issaħħaħ l-ordni 
bbażat fuq ir-regoli, minħabba l-interessi 
proprji tal-UE fir-reġjun;

(j) ikomplu jappoġġaw l-inklużjoni 
tat-Tajwan fl-Istrateġija Indo-Paċifika 
tal-UE; jieħu nota pożittiva tal-
pubblikazzjoni reċenti mill-Kummissjoni 
u mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà tal-istrateġija tal-UE għall-
kooperazzjoni fl-Indo-Paċifiku, li tinnota 
li l-akkumulazzjoni militari sinifikanti 
taċ-Ċina wasslet għal żieda fit-tensjonijiet 
fil-punti nevralġiċi reġjonali bħall-Ibħra 
tan-Nofsinhar u tal-Lvant taċ-Ċina, kif 
ukoll fl-Istrett tat-Tajwan, u jafferma li 
huwa essenzjali għall-UE li ssaħħaħ il-
kooperazzjoni mas-sħab reġjonali biex 
jiġu żgurati l-paċi, l-istabbiltà u l-
prosperità fl-istrett kollu; iħeġġu lill-UE 
tkompli taħdem mill-qrib ma' sħab oħra 
tal-istess fehma permezz tal-Istrateġija tal-
UE għall-kooperazzjoni fl-Indo-Paċifiku 
biex tindirizza l-pożizzjoni assertiva taċ-
Ċina fir-reġjun, u biex issaħħaħ l-ordni 
bbażat fuq ir-regoli, minħabba l-interessi 
proprji tal-UE fir-reġjun;

Or. en


