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13.10.2021 A9-0265/15

Amendement 15
Petras Auštrevičius, Katalin Cseh
namens de Renew-Fractie

Verslag A9-0265/2021
Charlie Weimers
Politieke betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Taiwan
(2021/2041(INI))

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf  1 – punt c

Ontwerpresolutie Amendement

c) uiting te geven aan zijn ernstige 
bezorgdheid over de aanhoudende militaire 
strijdlustigheid van China tegenover 
Taiwan en hier de nadruk op te leggen, met 
name vanwege de aanzienlijke 
investeringen van China in militaire 
vermogens, zijn aanvalsoefeningen en de 
frequente schendingen van het Taiwanese 
luchtruim; voorts te wijzen op de 
opruiende Chinese retoriek waarmee wordt 
aangetoond dat China Taiwan wil opnemen 
in het totalitaire bewind van de Chinese 
Communistische Partij (CCP), en 
tegelijkertijd beweert te streven naar een 
vreedzame ontwikkeling van de 
betrekkingen met Taiwan, en erop aan te 
dringen dat wijzigingen in de betrekkingen 
tussen China en Taiwan niet unilateraal 
noch tegen de wil van Taiwanese burgers 
mogen worden doorgevoerd; de EU en de 
lidstaten te verzoeken een proactieve rol te 
spelen in de samenwerking met 
gelijkgestemde internationale partners om 
vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan 
na te streven en partnerschappen aan te 
gaan met de democratische regering van 
Taiwan;

c) uiting te geven aan zijn ernstige 
bezorgdheid over de aanhoudende militaire 
strijdlustigheid van China tegenover 
Taiwan en hier de nadruk op te leggen, met 
name vanwege de aanzienlijke 
investeringen van China in militaire 
vermogens, zijn aanvalsoefeningen en de 
frequente schendingen van het Taiwanese 
luchtruim; China verzoeken onmiddellijk 
een einde te maken aan zijn voortdurende 
invallen in de luchtruimbewakingszone 
van Taiwan, met name omdat tussen 1 en 
4 oktober 2021 ongeveer 150 invallen van 
luchtvaartuigen werden geregistreerd, 
waaronder ook door gevechtsvliegtuigen; 
voorts te wijzen op de opruiende Chinese 
retoriek waarmee wordt aangetoond dat 
China Taiwan wil opnemen in het 
totalitaire bewind van de Chinese 
Communistische Partij (CCP), en 
tegelijkertijd beweert te streven naar een 
vreedzame ontwikkeling van de 
betrekkingen met Taiwan, en erop aan te 
dringen dat wijzigingen in de betrekkingen 
tussen China en Taiwan niet unilateraal 
noch tegen de wil van Taiwanese burgers 
mogen worden doorgevoerd; de EU en de 
lidstaten te verzoeken een proactieve rol te 
spelen in de samenwerking met 
gelijkgestemde internationale partners om 
vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan 
na te streven en partnerschappen aan te 
gaan met de democratische regering van 
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Taiwan;

Or. en


