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CS Jednotná v rozmanitosti CS

6.3.2019 A8-0058/1

Pozměňovací návrh 1
Sabine Lösing, Tania González Peñas
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem (usnesení)
(2015/0302M(NLE))

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje trvalou podporu EU ve 
prospěch inkluzivního mírového a 
smírného procesu vedeného Afghánci, za 
který sami odpovídají, včetně provádění 
mírových dohod dohodnutých s organizací 
Hezb-i-Islamí; je připraven přispět všemi 
vhodnými nástroji EU, jakmile bude 
zahájen smysluplný mírový proces; vyzývá 
Tálibán, aby odsoudil násilí, připojil se k 
mírovému procesu a uznal afghánskou 
ústavu; zdůrazňuje svou podporu rozsáhlé 
mírové nabídce pro Tálibán, kterou 
opakovaně vláda předložila; vyzývá 
občanskou společnost, aby se plně zapojila 
do těchto rozhovorů; uznává, že je 
zapotřebí vyřešit otázku dlouhodobé 
kombinované mezinárodní vojenské 
přítomnosti, aby tak afghánským 
bezpečnostním silám byla poskytnuta 
pomoc při stabilizaci země a zabránilo se 
tomu, aby se opět stala útočištěm pro 
teroristické skupiny a zdrojem regionální 
nestability; vyzývá všechny strany 
konfliktu k respektování mezinárodního 
humanitárního práva;

17. zdůrazňuje trvalou podporu EU ve 
prospěch inkluzivního mírového a 
smírného procesu vedeného Afghánci, za 
který sami odpovídají, včetně provádění 
mírových dohod dohodnutých s organizací 
Hezb-i-Islamí; je připraven přispět všemi 
vhodnými nástroji EU, jakmile bude 
zahájen smysluplný mírový proces; vyzývá 
Tálibán, aby odsoudil násilí, připojil se k 
mírovému procesu a uznal afghánskou 
ústavu; zdůrazňuje svou podporu rozsáhlé 
mírové nabídce pro Tálibán, kterou 
opakovaně vláda předložila; vyzývá 
občanskou společnost, aby se plně zapojila 
do těchto rozhovorů; vyzývá všechny 
strany konfliktu k respektování 
mezinárodního humanitárního práva;
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6.3.2019 A8-0058/2

Pozměňovací návrh 2
Sabine Lösing, Tania González Peñas
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem (usnesení)
(2015/0302M(NLE))

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že čtyři desetiletí válek 
a konfliktů počínaje sovětskou invazí do 
Afghánistánu v roce 1979 vedly k mnoha 
nevyřešeným problémům, kterým 
Afghánistán v dnešní době čelí; v tomto 
ohledu uznává úlohu mladých lidí a 
afghánské diaspory v procesu budování 
bezpečnější a lepší budoucnosti pro tuto 
zemi; vyzývá EU, aby podporovala 
přechodné soudnictví určené pro oběti 
násilí;

19. zdůrazňuje, že čtyři desetiletí válek 
a konfliktů vedly k mnoha nevyřešeným 
problémům, kterým Afghánistán v dnešní 
době čelí; vyzývá k okamžitému stažení 
jednotek všech členských států EU, NATO 
a USA, neboť pro tento konflikt 
neexistuje vojenské řešení; uznává úlohu 
mladých lidí a afghánské diaspory v 
procesu budování bezpečnější a lepší 
budoucnosti pro tuto zemi; vyzývá EU, aby 
podporovala přechodné soudnictví určené 
pro oběti násilí;
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6.3.2019 A8-0058/3

Pozměňovací návrh 3
Sabine Lösing, Tania González Peñas
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem (usnesení)
(2015/0302M(NLE))

Návrh usnesení
Bod 73

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

73. vyjadřuje politování nad tím, že 
navzdory čl. 28 odst. 4 dohody o 
spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje, 
který uvádí, že by smluvní strany měly 
uzavřít dohodu o zpětném přebírání osob, 
nebylo stále dosaženo žádné oficiální 
dohody a bylo dohodnuto pouze neoficiální 
ujednání nazvané „Společný další postup v 
otázkách migrace“; považuje za důležité, 
aby veškeré dohody o zpětném přebírání 
osob byly formalizovány za účelem 
zajištění demokratické odpovědnosti; 
vyjadřuje politování nad nedostatkem 
parlamentního dohledu a demokratické 
kontroly při uzavírání ujednání o 
společném dalším postupu v otázkách 
migrace a zdůrazňuje, že je důležité vést 
trvalý dialog s příslušnými aktéry s cílem 
nalézt udržitelné řešení týkající se 
regionálního rozměru otázky afghánských 
uprchlíků;

73. bere na vědomí skutečnost, že 
navzdory čl. 28 odst. 4 dohody o 
spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje, 
který uvádí, že by smluvní strany měly 
uzavřít dohodu o zpětném přebírání osob, 
nebylo stále dosaženo žádné oficiální 
dohody a bylo dohodnuto pouze neoficiální 
ujednání nazvané „Společný další postup v 
otázkách migrace“; považuje za důležité, 
aby veškeré dohody o zpětném přebírání 
osob byly formalizovány za účelem 
zajištění demokratické odpovědnosti; 
vyjadřuje politování nad nedostatkem 
parlamentního dohledu a demokratické 
kontroly při uzavírání ujednání o 
společném dalším postupu v otázkách 
migrace a zdůrazňuje, že je důležité vést 
trvalý dialog s příslušnými aktéry s cílem 
nalézt udržitelné řešení týkající se 
regionálního rozměru otázky afghánských 
uprchlíků;
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6.3.2019 A8-0058/4

Pozměňovací návrh 4
Sabine Lösing, Tania González Peñas
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem (usnesení)
(2015/0302M(NLE))

Návrh usnesení
Bod 74

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

74. vyjadřuje politování nad migrační 
vlnou z Afghánistánu směrem na západ, 
zejména v případě vzdělaného obyvatelstva 
a mladých lidí, v důsledku nedostatečných 
vyhlídek v zemi; vyzdvihuje pomoc EU 
pro zlepšení životů afghánských emigrantů 
v Pákistánu a Íránu; vyzývá zmíněné země, 
aby tyto osoby nevyhošťovaly, což by 
mohlo mít hluboký negativní dopad na 
afghánskou stabilitu a hospodářství; žádá, 
aby návrat uprchlíků do jejich domovů byl 
organizován bezpečně, řádně a na 
dobrovolném základě;

74. zdůrazňuje, že dochází k emigraci 
z Afghánistánu směrem na západ, zejména 
v případě vzdělaného obyvatelstva a 
mladých lidí, v důsledku nedostatečných 
vyhlídek v zemi, nepříznivých 
klimatických podmínek a pokračující 
války; vyzdvihuje pomoc EU pro zlepšení 
životů afghánských emigrantů v Pákistánu 
a Íránu; vyzývá zmíněné země, aby tyto 
osoby nevyhošťovaly, což by mohlo mít 
hluboký negativní dopad na afghánskou 
stabilitu a hospodářství; vyzývá členské 
státy EU, aby okamžitě ukončily deportace 
zpět do Afghánistánu a legalizovaly status 
afghánských žadatelů o azyl, neboť 
Afghánistán není bezpečnou zemí.
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6.3.2019 A8-0058/5

Pozměňovací návrh 5
Sabine Lösing, Tania González Peñas
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem (usnesení)
(2015/0302M(NLE))

Návrh usnesení
Bod 76

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

76. zdůrazňuje, že rozvojová pomoc 
EU určená Afghánistánu by neměla být 
nahlížena jen z hlediska migrace a cílů v 
oblasti správy hranic, a domnívá se, že 
rozvojová pomoc by měla účinně řešit 
základní příčiny migrace;

76. zdůrazňuje, že rozvojová pomoc 
EU určená Afghánistánu by neměla být 
nahlížena z hlediska migrace a cílů v 
oblasti správy hranic, a domnívá se, že 
rozvojová pomoc by měla účinně řešit 
základní příčiny migrace;

Or. en


