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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. rõhutab ELi jätkuvat toetust 
Afganistani juhitud ja Afganistani 
vastutusel toimuvale kaasavale 
rahuprotsessile, sealhulgas Hezb-e-
Islamiga (Afganistani Islamipartei) 
sõlmitud rahukokkuleppe elluviimisele; on 
valmis pakkuma konkreetset toetust kõigi 
sobivate ELi vahenditega kohe, kui tegelik 
rahuprotsess käivitub; kutsub Talibani üles 
loobuma vägivallast, ühinema 
rahuprotsessiga ja järgima Afganistani 
põhiseadust; rõhutab oma toetust valitsuse 
poolt Talibanile korduvalt tehtud 
kõikehõlmavale rahupakkumisele; kutsub 
üles kodanikuühiskonda täiel määral neisse 
kõnelustesse kaasama; tunnistab, et 
selleks, et aidata Afganistani 
julgeolekujõududel riiki stabiliseerida ja 
mitte lasta sellel jälle muutuda 
terrorirühmituste turvapaigaks ja 
piirkonna ebastabiilsuse allikaks, on vaja 
käsitleda kombineeritud rahvusvaheliste 
julgeolekujõudude pikaajalise kohaloleku 
küsimust; tuletab meelde, et kõik konflikti 
osapooled peavad järgima rahvusvahelist 
humanitaarõigust;

17. rõhutab ELi jätkuvat toetust 
Afganistani juhitud ja Afganistani 
vastutusel toimuvale kaasavale 
rahuprotsessile, sealhulgas Hezb-e-
Islamiga (Afganistani Islamipartei) 
sõlmitud rahukokkuleppe elluviimisele; on 
valmis pakkuma konkreetset toetust kõigi 
sobivate ELi vahenditega kohe, kui tegelik 
rahuprotsess käivitub; kutsub Talibani üles 
loobuma vägivallast, ühinema 
rahuprotsessiga ja järgima Afganistani 
põhiseadust; rõhutab oma toetust valitsuse 
poolt Talibanile korduvalt tehtud 
kõikehõlmavale rahupakkumisele; kutsub 
üles kodanikuühiskonda täiel määral neisse 
kõnelustesse kaasama; tuletab meelde, et 
kõik konflikti osapooled peavad järgima 
rahvusvahelist humanitaarõigust;
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19. rõhutab, et neli aastakümmet sõda 
ja konflikte, mis algasid Nõukogude Liidu 
sissetungiga Afganistani 1979. aastal, on 
viinud Afganistani praeguste arvukate 
lahendamata probleemideni; tunnustab 
sellega seoses noorte ja Afganistani 
diasporaa rolli riigile turvalise ja parema 
tuleviku rajamisel; kutsub ELi üles toetama 
vägivallaohvrite huvides üleminekuaja 
kohtuprotsesse;

19. rõhutab, et neli aastakümmet sõda 
ja konflikte on viinud Afganistani 
praeguste arvukate lahendamata 
probleemideni; nõuab kõigi ELi 
liikmesriikide, NATO ja USA vägede 
väljaviimist, kuna seda konflikti ei saa 
sõjaliselt lahendada; tunnustab noorte ja 
Afganistani diasporaa rolli riigile turvalise 
ja parema tuleviku rajamisel; kutsub ELi 
üles toetama vägivallaohvrite huvides 
üleminekuaja kohtuprotsesse;
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73. peab kahetsusväärseks, et kuigi 
partnerlus- ja arengukoostöölepingu artikli 
28 lõikes 4 on sätestatud, et osalised 
peaksid sõlmima tagasivõtulepingu, ei ole 
sõlmitud ametlikku lepingut, vaid ainult 
mitteametlik kokkulepe „Afganistani ja 
ELi ühised edasised sammud“ (seoses 
migratsiooniküsimustega); peab oluliseks, 
et kõik tagasivõtulepingud oleksid 
ametlikud, et tagada demokraatlik 
aruandekohustus; peab kahetsusväärseks 
demokraatliku ja parlamentaarse kontrolli 
puudumist nimetatud kokkuleppe („Ühised 
edasised sammud“) sõlmimise üle ning 
rõhutab, kui oluline on jätkata dialoogi 
kõigi asjaosalistega, et leida Afganistani 
pagulaste probleemi piirkondlikule 
mõõtmele kestlik lahendus;

73. märgib, et kuigi partnerlus- ja 
arengukoostöölepingu artikli 28 lõikes 4 on 
sätestatud, et osalised peaksid sõlmima 
tagasivõtulepingu, ei ole sõlmitud 
ametlikku lepingut, vaid ainult 
mitteametlik kokkulepe „Afganistani ja 
ELi ühised edasised sammud“ (seoses 
migratsiooniküsimustega); peab oluliseks, 
et kõik tagasivõtulepingud oleksid 
ametlikud, et tagada demokraatlik 
aruandekohustus; peab kahetsusväärseks 
demokraatliku ja parlamentaarse kontrolli 
puudumist nimetatud kokkuleppe („Ühised 
edasised sammud“) sõlmimise üle ning 
rõhutab, kui oluline on jätkata dialoogi 
kõigi asjaosalistega, et leida Afganistani 
pagulaste probleemi piirkondlikule 
mõõtmele kestlik lahendus;
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74. väljendab kahetsust Afganistani 
rändelaine, eriti haritud inimeste ja noorte 
rände pärast läände, mille on tinginud 
väljavaadete puudumine riigis; toonib 
Pakistanis ja Iraanis välja makstud ELi 
toetust Afganistani väljarändajate elu 
parandamiseks; kutsub nimetatud riike üles 
neid isikuid mitte riigist välja saatma, kuna 
sellel oleks väga halb mõju Afganistani 
stabiilsusele ja majandusele; nõuab 
tungivalt, et põgenike koju 
tagasipöördumine peab toimuma ohutult, 
korrektselt ja vabatahtlikult;

74. rõhutab, et väljaränne 
Afganistanist läände, eriti haritud ja 
noorte inimeste väljaränne, on tingitud 
väljavaadete puudumisest selles riigis, 
samuti rasketest kliimatingimustest ja 
jätkuvast sõjast; juhib tähelepanu 
Pakistanis ja Iraanis välja makstud ELi 
toetusele Afganistani väljarändajate elu 
parandamiseks; kutsub nimetatud riike üles 
neid isikuid mitte riigist välja saatma, kuna 
sellel oleks väga halb mõju Afganistani 
stabiilsusele ja majandusele; kutsub ELi 
liikmesriike üles viivitamatult lõpetama 
inimeste Afganistani tagasisaatmise ja 
legaliseerima Afganistani 
varjupaigataotlejate staatuse, kuna 
Afganistan ei ole turvaline riik;
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

76. rõhutab, et ELi arenguabi 
Afganistanile ei tohiks keskenduda üksnes 
rändele ja piirihalduse valdkonna 
eesmärkidele, ning on seisukohal, et 
arenguabi peaks tulemuslikult tegelema 
rände algpõhjustega;

76. rõhutab, et ELi arenguabi 
Afganistanile ei tohiks keskenduda rändele 
ja piirihalduse valdkonna eesmärkidele, 
ning on seisukohal, et arenguabi peaks 
tulemuslikult tegelema rände 
algpõhjustega;
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