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Pozměňovací návrh 15
Petras Auštrevičius, Katalin Cseh
za skupinu Renew

Zpráva A9-0265/2021
Charlie Weimers
Politické vztahy a spolupráce mezi EU a Tchaj-wanem
(2021/2041(INI))

Návrh doporučení
Bod 1 - písm. c

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

c) vyjádřit vážné znepokojení nad 
pokračující vojenskou agresivitou Číny 
vůči Tchaj-wanu a tlakem na něj, zejména 
prostřednictvím výrazných čínských 
investic do vojenských kapacit, 
nacvičování vojenských útoků a častého 
narušování tchajwanského vzdušného 
prostoru; dále připomínat štvavou čínskou 
rétoriku, která signalizuje zdánlivě 
protichůdný záměr začlenit Tchaj-wan pod 
totalitní režim Čínské komunistické strany 
a zároveň tvrdí, že usiluje o mírové 
rozvíjení vztahů s Tchaj-wanem, a trvat na 
tom, že k žádné změně vzájemných vztahů 
nesmí dojít jednostranně nebo proti vůli 
tchajwanských občanů; naléhavě vyzvat 
EU a členské státy, aby se aktivně zapojily 
do spolupráce s podobně smýšlejícími 
mezinárodními partnery v zájmu zachování 
míru a stability v Tchajwanském průlivu a 
navázaly partnerství s demokratickou 
vládou Tchaj-wanu;

c) vyjádřit vážné znepokojení nad 
pokračující vojenskou agresivitou Číny 
vůči Tchaj-wanu a tlakem na něj, zejména 
prostřednictvím výrazných čínských 
investic do vojenských kapacit, 
nacvičování vojenských útoků a častého 
narušování tchajwanského vzdušného 
prostoru; vyzvat Čínu, aby okamžitě 
ukončila své přetrvávající narušování 
tchajwanského identifikačního pásma 
protivzdušné obrany, zejména vzhledem k 
tomu, že v období od 1. do 4. října 2021 
bylo zaregistrováno přibližně 150 případů 
narušení vzdušného prostoru, včetně 
stíhacími letouny; dále připomínat štvavou 
čínskou rétoriku, která signalizuje zdánlivě 
protichůdný záměr začlenit Tchaj-wan pod 
totalitní režim Čínské komunistické strany 
a zároveň tvrdí, že usiluje o mírové 
rozvíjení vztahů s Tchaj-wanem, a trvat na 
tom, že k žádné změně vzájemných vztahů 
nesmí dojít jednostranně nebo proti vůli 
tchajwanských občanů; naléhavě vyzvat 
EU a členské státy, aby se aktivně zapojily 
do spolupráce s podobně smýšlejícími 
mezinárodními partnery v zájmu zachování 
míru a stability v Tchajwanském průlivu a 
navázaly partnerství s demokratickou 
vládou Tchaj-wanu;
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