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13. 10. 2021 A9-0265/15

Pozmeňujúci návrh 15
Petras Auštrevičius, Katalin Cseh
v mene skupiny Renew

Správa A9-0265/2021
Charlie Weimers
Politické vzťahy a spolupráca medzi EÚ a Taiwanom
(2021/2041(INI))

Návrh odporúčania
Odsek 1 – písmeno c

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

c) vyjadrili vážne znepokojenie nad 
pokračujúcou vojenskou agresivitou Číny 
voči Taiwanu a tlakom naň, najmä 
prostredníctvom značných investícií Číny 
do vojenských kapacít, cvičenia útokov a 
častého porušovania taiwanského 
vzdušného priestoru; okrem toho 
poukazovali na poburujúcu čínsku rétoriku, 
ktorá signalizuje zdanlivo protichodný 
zámer usilovať sa o začlenenie Taiwanu do 
totalitného režimu Komunistickej strany 
Číny (CCP), pričom zároveň tvrdí, že sa 
usiluje o pokojný rozvoj vzťahov s 
Taiwanom, a trvali na tom, že akákoľvek 
zmena vzájomných vzťahov sa nesmie 
uskutočniť jednostranne, ani proti vôli 
taiwanských občanov; naliehali na EÚ a 
členské štáty, aby zohrávali aktívnu úlohu 
v spolupráci s podobne zmýšľajúcimi 
medzinárodnými partnermi s cieľom 
usilovať sa o mier a stabilitu v 
Taiwanskom prielive a zachovať 
partnerstvo s demokratickou vládou na 
Taiwane;

c) vyjadrili vážne znepokojenie nad 
pokračujúcou vojenskou agresivitou Číny 
voči Taiwanu a tlakom naň, najmä 
prostredníctvom značných investícií Číny 
do vojenských kapacít, cvičenia útokov a 
častého porušovania taiwanského 
vzdušného priestoru; vyzvali Čínu, aby 
okamžite ukončila pokračujúce 
narušovanie identifikačného pásma 
protivzdušnej obrany Taiwanu, najmä 
preto, že v období od 1. do 4. októbra 2021 
bolo zaznamenaných približne 150 
prípadov narušenia prostredníctvom 
lietadiel, a to aj stíhacích; okrem toho 
poukazovali na poburujúcu čínsku rétoriku, 
ktorá signalizuje zdanlivo protichodný 
zámer usilovať sa o začlenenie Taiwanu do 
totalitného režimu Komunistickej strany 
Číny (CCP), pričom zároveň tvrdí, že sa 
usiluje o pokojný rozvoj vzťahov s 
Taiwanom, a trvali na tom, že akákoľvek 
zmena vzájomných vzťahov sa nesmie 
uskutočniť jednostranne, ani proti vôli 
taiwanských občanov; naliehali na EÚ a 
členské štáty, aby zohrávali aktívnu úlohu 
v spolupráci s podobne zmýšľajúcimi 
medzinárodnými partnermi s cieľom 
usilovať sa o mier a stabilitu v 
Taiwanskom prielive a zachovať 
partnerstvo s demokratickou vládou na 
Taiwane;
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