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HU Egyesülve a sokféleségben HU

6.3.2019 A8-0058/1

Módosítás 1
Sabine Lösing, Tania González Peñas
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között 
(állásfoglalás)
(2015/0302M(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
17 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

17. hangsúlyozza, hogy az EU továbbra 
is támogatja az inkluzív afgán vezetéssel és 
szerepvállalással zajló béke- és 
megbékélési folyamatot, beleértve a Hezb-
e-Islami-val (Iszlám Párt) kötött 
békemegállapodás végrehajtását; kész az 
összes megfelelő uniós eszköz segítségével 
támogatni ezt, amint elindul egy érdemi 
békefolyamat; felszólítja a tálibokat, hogy 
ítéljék el az erőszakot, csatlakozzanak a 
békefolyamathoz és fogadják el az afgán 
alkotmányt; hangsúlyozza, hogy támogatja 
azt az átfogó békejavaslatot, amelyet a 
kormány több ízben is felajánlott a 
táliboknak; felszólítja a civil társadalmat, 
hogy teljes mértékben vegyen részt 
ezekben a tárgyalásokban; elismeri, hogy 
mérlegelni kell a hosszú távú, egyesített 
nemzetközi biztonsági jelenlét kérdését 
annak érdekében, hogy támogassák az 
afgán biztonsági erőket az ország 
stabilizációjában és annak 
megakadályozásában, hogy újból 
terrorista csoportok fészkévé és a régió 
stabilitását veszélyeztető tényezővé váljon; 
felszólítja a konfliktusban szemben álló 
összes felet a nemzetközi humanitárius jog 
tiszteletben tartására;

17. hangsúlyozza, hogy az EU továbbra 
is támogatja az inkluzív afgán vezetéssel és 
szerepvállalással zajló béke- és 
megbékélési folyamatot, beleértve a Hezb-
e-Islami-val (Iszlám Párt) kötött 
békemegállapodás végrehajtását; kész az 
összes megfelelő uniós eszköz segítségével 
támogatni ezt, amint elindul egy érdemi 
békefolyamat; felszólítja a tálibokat, hogy 
ítéljék el az erőszakot, csatlakozzanak a 
békefolyamathoz és fogadják el az afgán 
alkotmányt; hangsúlyozza, hogy támogatja 
azt az átfogó békejavaslatot, amelyet a 
kormány több ízben is felajánlott a 
táliboknak; felszólítja a civil társadalmat, 
hogy teljes mértékben vegyen részt 
ezekben a tárgyalásokban; felszólítja a 
konfliktusban szemben álló összes felet a 
nemzetközi humanitárius jog tiszteletben 
tartására;
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6.3.2019 A8-0058/2

Módosítás 2
Sabine Lösing, Tania González Peñas
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között 
(állásfoglalás)
(2015/0302M(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
19 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

19. hangsúlyozza, hogy a négy 
évtizednyi háború és konfliktus – amely 
Afganisztán 1979-es szovjet inváziójával 
kezdődött – tehető felelőssé számos olyan 
megoldatlan problémáért, amellyel ma 
Afganisztánnak szembesülnie kell; ezzel 
kapcsolatban elismeri a fiatalok és az 
afgán diaszpóra szerepét az ország 
biztonságosabb és jobb jövőjének 
építésében; felszólítja az EU-t, hogy 
támogassa az erőszak áldozatainak 
átmeneti igazságszolgáltatásban való 
részesülését;

19. hangsúlyozza, hogy a négy 
évtizednyi háború és konfliktus tehető 
felelőssé számos olyan megoldatlan 
problémáért, amellyel ma Afganisztánnak 
szembesülnie kell; felszólít ezért az EU 
tagállamai, a NATO és az USA minden 
csapatának azonnali kivonására, mivel e 
konfliktus katonai eszközökkel nem 
oldható meg; elismeri a fiatalok és az 
afgán diaszpóra szerepét az ország 
biztonságosabb és jobb jövőjének 
építésében; felszólítja az EU-t, hogy 
támogassa az erőszak áldozatainak 
átmeneti igazságszolgáltatásban való 
részesülését;
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6.3.2019 A8-0058/3

Módosítás 3
Sabine Lösing, Tania González Peñas
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között 
(állásfoglalás)
(2015/0302M(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
73 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

73. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
partnerségi és fejlesztési együttműködési 
megállapodás 28. cikkének (4) bekezdése 
ellenére, amely megállapítja, hogy a 
feleknek visszafogadási megállapodást kell 
kötniük, nem sikerült hivatalos 
megállapodást kötni, csupán egy nem 
hivatalos megállapodás, a közös 
migrációügyi koncepció született; 
fontosnak tartja, hogy a demokratikus 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
minden visszafogadási megállapodást 
hivatalossá kell tenni; sajnálja, hogy 
hiányzik a parlamenti felügyelet és a 
demokratikus ellenőrzés a közös 
migrációügyi koncepció megkötése 
tekintetében, és hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy folytassanak folyamatos 
párbeszédet az érintett szereplőkkel annak 
érdekében, hogy fenntartható megoldást 
találjanak az afgán menekültek regionális 
dimenziójú problémájára;

73. tudomásul veszi, hogy a partnerségi 
és fejlesztési együttműködési megállapodás 
28. cikkének (4) bekezdése ellenére, amely 
megállapítja, hogy a feleknek 
visszafogadási megállapodást kell kötniük, 
nem sikerült hivatalos megállapodást kötni, 
csupán egy nem hivatalos megállapodás, a 
közös migrációügyi koncepció született; 
fontosnak tartja, hogy a demokratikus 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
minden visszafogadási megállapodást 
hivatalossá kell tenni; sajnálja, hogy 
hiányzik a parlamenti felügyelet és a 
demokratikus ellenőrzés a közös 
migrációügyi koncepció megkötése 
tekintetében, és hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy folytassanak folyamatos 
párbeszédet az érintett szereplőkkel annak 
érdekében, hogy fenntartható megoldást 
találjanak az afgán menekültek regionális 
dimenziójú problémájára;
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6.3.2019 A8-0058/4

Módosítás 4
Sabine Lösing, Tania González Peñas
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között 
(állásfoglalás)
(2015/0302M(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
74 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

74. sajnálatosnak tartja az 
Afganisztánból Nyugatra irányuló 
migrációs hullámot, különösen a képzettek 
és a fiatalok elvándorlását az országban 
uralkodó kilátástalanság elől; felhívja a 
figyelmet az EU által az afgán emigránsok 
részére Pakisztánban és Iránban folyósított 
támogatásra; felszólítja ezeket az 
országokat, hogy ne toloncolják ki ezeket a 
személyeket, mert az súlyos 
következményekkel járna Afganisztán 
stabilitására és gazdaságára nézve; felszólít 
arra, hogy a menekültek otthonukba való 
visszatérése biztonságosan, rendezetten és 
önkéntes alapon történjen;

74. felhívja a figyelmet az 
Afganisztánból Nyugatra irányuló 
migrációra, különösen a képzettek és a 
fiatalok elvándorlására az országban 
uralkodó kilátástalanság, valamint a 
drámai éghajlati viszonyok és a jelenleg is 
zajló háború elől; felhívja a figyelmet az 
EU által az afgán emigránsok részére 
Pakisztánban és Iránban folyósított 
támogatásra; felszólítja ezeket az 
országokat, hogy ne toloncolják ki ezeket a 
személyeket, mert az súlyos 
következményekkel járna Afganisztán 
stabilitására és gazdaságára nézve; kéri a 
tagállamokat, hogy haladéktalanul 
vessenek véget a menedékkérők 
visszatoloncolásának Afganisztánba, és 
rendezzék az afgán menedékkérők 
helyzetét, mivel a helyzet egyértelműen azt 
mutatja, hogy Afganisztán nem 
biztonságos ország;
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6.3.2019 A8-0058/5

Módosítás 5
Sabine Lösing, Tania González Peñas
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között 
(állásfoglalás)
(2015/0302M(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
76 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

76. hangsúlyozza, hogy az 
Afganisztánnak nyújtott uniós fejlesztési 
támogatást nem szabad kizárólag a 
migrációs és határigazgatási célok 
szempontjából nézni, és úgy véli, hogy a 
fejlesztési támogatásnak hatékonyan kell 
kezelnie a migráció kiváltó okait;

76. hangsúlyozza, hogy az 
Afganisztánnak nyújtott uniós fejlesztési 
támogatást nem szabad a migrációs és 
határigazgatási célok szempontjából nézni, 
és úgy véli, hogy a fejlesztési 
támogatásnak hatékonyan kell kezelnie a 
migráció kiváltó okait;

Or. en


