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Proposta de recomendação
N.º 1  alínea c)

Proposta de resolução Alteração

c) Que manifestem profunda 
preocupação com a persistente beligerância 
militar da China contra Taiwan e a pressão 
sobre esta última, nomeadamente através 
do investimento considerável da China em 
capacidades militares, da realização de 
exercícios de operações ofensivas e das 
frequentes violações do espaço aéreo de 
Taiwan; que critiquem igualmente a 
retórica inflamatória da China, assinalando 
a intenção aparentemente contraditória do 
país de querer integrar Taiwan no regime 
totalitário do Partido Comunista Chinês 
(PCC), ao mesmo tempo que afirma 
prosseguir um desenvolvimento pacífico 
das relações com Taiwan e insiste em que 
eventuais mudanças nas relações entre as 
duas margens do estreito não devem ser 
feitas de forma unilateral nem contra a 
vontade dos cidadãos taiwaneses; que 
exortem a UE e os Estados-Membros a 
assumirem um papel proativo na 
colaboração com parceiros internacionais 
que partilham as mesmas ideias, de modo a 
procurar obter a paz e a estabilidade no 
estreito de Taiwan e estabelecer parcerias 
com o governo democrático de Taiwan;

c) Que manifestem profunda 
preocupação com a persistente beligerância 
militar da China contra Taiwan e a pressão 
sobre esta última, nomeadamente através 
do investimento considerável da China em 
capacidades militares, da realização de 
exercícios de operações ofensivas e das 
frequentes violações do espaço aéreo de 
Taiwan; que apelem à China para que 
ponha imediatamente termo às suas 
atuais intrusões na zona de identificação 
da defesa aérea de Taiwan, em particular 
devido ao facto de, entre 1 e 4 de outubro 
de 2021, terem sido registadas cerca de 
150 intrusões de aeronaves, incluindo 
caças; que critiquem igualmente a retórica 
inflamatória da China, assinalando a 
intenção aparentemente contraditória do 
país de querer integrar Taiwan no regime 
totalitário do Partido Comunista Chinês 
(PCC), ao mesmo tempo que afirma 
prosseguir um desenvolvimento pacífico 
das relações com Taiwan e insiste em que 
eventuais mudanças nas relações entre as 
duas margens do estreito não devem ser 
feitas de forma unilateral nem contra a 
vontade dos cidadãos taiwaneses; que 
exortem a UE e os Estados-Membros a 
assumirem um papel proativo na 
colaboração com parceiros internacionais 
que partilham as mesmas ideias, de modo a 
procurar obter a paz e a estabilidade no 
estreito de Taiwan e estabelecer parcerias 
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com o governo democrático de Taiwan;
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