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Állásfoglalásra irányuló indítvány 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 
légterének gyakori megsértése formájában 
nyilvánul meg; szólítsa fel Kínát, hogy 
azonnal hagyjon fel a Tajvan légvédelmi 
azonosítási körzetébe való folyamatos 
behatolással, tekintettel különösen arra, 
hogy 2021. október 1. és 4. között mintegy 
150 légi jármű – többek között 
vadászrepülőgépek – berepülését észlelték; 
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 
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partnerségeket alakítsanak ki a 
demokratikus kormánnyal;
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