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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jenfasizza l-appoġġ kontinwu tal-
UE għall-proċess ta' paċi u rikonċiljazzjoni 
mmexxi mill-Afgani u bi sjieda Afgana, 
inkluża l-implimentazzjoni tal-ftehim ta' 
paċi miftiehem ma' Hezb-e-Islami; jinsab 
lest li jikkontribwixxi għal dan bl-
istrumenti xierqa kollha tal-UE hekk kif 
ikun hemm proċess ta' paċi sinifikanti; 
jistieden lit-Talibani jiddenunzjaw il-
vjolenza, jingħaqdu mal-proċess ta' paċi u 
jaċċettaw il-Kostituzzjoni Afgana; 
jenfasizza l-appoġġ tiegħu għall-offerta ta' 
paċi komprensiva lit-Taliban magħmula 
ripetutament mill-gvern; jistieden lis-
soċjetà ċivili tkun involuta bis-sħiħ f'dawn 
it-taħditiet; jirrikonoxxi li jeħtieġ li tiġi 
indirizzata l-kwistjoni tal-preżenza tas-
sigurtà internazzjonali u kkombinata fit-
tul sabiex il-forzi tas-sigurtà Afgani jiġu 
assistiti biex jistabilizzaw il-pajjiż u jiġi 
evitat li jerġa' jsir rifuġju sikur għal 
gruppi terroristiċi u sors ta' instabbiltà 
reġjonali; jistieden lill-partijiet kollha 
involuti fil-kunflitt jirrispettaw id-dritt 
umanitarju internazzjonali;

17. Jenfasizza l-appoġġ kontinwu tal-
UE għall-proċess ta' paċi u rikonċiljazzjoni 
mmexxi mill-Afgani u bi sjieda Afgana, 
inkluża l-implimentazzjoni tal-ftehim ta' 
paċi miftiehem ma' Hezb-e-Islami; jinsab 
lest li jikkontribwixxi għal dan bl-
istrumenti xierqa kollha tal-UE hekk kif 
ikun hemm proċess ta' paċi sinifikanti; 
jistieden lit-Talibani jiddenunzjaw il-
vjolenza, jingħaqdu mal-proċess ta' paċi u 
jaċċettaw il-Kostituzzjoni Afgana; 
jenfasizza l-appoġġ tiegħu għall-offerta ta' 
paċi komprensiva lit-Taliban magħmula 
ripetutament mill-gvern; jistieden lis-
soċjetà ċivili tkun involuta bis-sħiħ f'dawn 
it-taħditiet; jistieden lill-partijiet kollha 
involuti fil-kunflitt jirrispettaw id-dritt 
umanitarju internazzjonali;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jenfasizza li erba' deċennji ta' 
gwerra u kunflitt, li bdew bl-invażjoni 
Sovjetika tal-Afganistan fl-1979, wasslu 
għal ħafna mill-problemi mhux riżolti li l-
Afganistan qed iħabbat wiċċu magħhom 
illum; f'dan ir-rigward jirrikonoxxi r-rwol 
taż-żgħażagħ u tad-dijaspora Afgana fil-
proċess tal-bini ta' futur aktar sikur u aħjar 
għall-pajjiż; jistieden lill-UE tappoġġa l-
ġustizzja tranżitorja għall-vittmi tal-
vjolenza;

19. Jenfasizza li erba' deċennji ta' 
gwerra u kunflitt wasslu għal ħafna mill-
problemi mhux riżolti li l-Afganistan qed 
iħabbat wiċċu magħhom illum; jitlob l-
irtirar immedjat tat-truppi kollha tal-Istati 
Membri tal-UE, tan-NATO u tal-Istati 
Uniti, peress li m’hemm l-ebda soluzzjoni 
militari għal dan il-kunflitt; jirrikonoxxi r-
rwol taż-żgħażagħ u tad-dijaspora Afgana 
fil-proċess tal-bini ta' futur aktar sikur u 
aħjar għall-pajjiż; jistieden lill-UE 
tappoġġa l-ġustizzja tranżitorja għall-vittmi 
tal-vjolenza;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 73

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

73. Jiddispjaċih dwar il-fatt li minkejja 
l-Artikolu 28(4) tal-CAPD, li jiddikjara li l-
Partijiet għandhom jikkonkludu ftehim ta' 
riammissjoni, ma ntlaħaq l-ebda ftehim 
formali, iżda wieħed informali – it-Triq 
Konġunta 'l Quddiem; iqis li huwa 
importanti li kwalunkwe ftehim dwar ir-
riammissjoni jenħtieġ li jiġi fformalizzat 
sabiex tiġi żgurata r-responsabbiltà 
demokratika; jiddispjaċih dwar in-nuqqas 
ta' sorveljanza parlamentari u kontroll 
demokratiku dwar il-konklużjoni tat-Triq 
Konġunta 'l Quddiem u jenfasizza l-
importanza li jitwettaq djalogu kontinwu 
mal-atturi rilevanti sabiex tinstab 
soluzzjoni sostenibbli dwar id-dimensjoni 
reġjonali tal-kwistjoni tar-rifuġjati Afgani;

73. Jinnota l-fatt li minkejja l-
Artikolu 28(4) tal-CAPD, li jiddikjara li l-
Partijiet għandhom jikkonkludu ftehim ta' 
riammissjoni, ma ntlaħaq l-ebda ftehim 
formali, iżda wieħed informali – it-Triq 
Konġunta 'l Quddiem; iqis li huwa 
importanti li kwalunkwe ftehim dwar ir-
riammissjoni jenħtieġ li jiġi fformalizzat 
sabiex tiġi żgurata r-responsabbiltà 
demokratika; jiddispjaċih dwar in-nuqqas 
ta' sorveljanza parlamentari u kontroll 
demokratiku dwar il-konklużjoni tat-Triq 
Konġunta 'l Quddiem u jenfasizza l-
importanza li jitwettaq djalogu kontinwu 
mal-atturi rilevanti sabiex tinstab 
soluzzjoni sostenibbli dwar id-dimensjoni 
reġjonali tal-kwistjoni tar-rifuġjati Afgani;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 74

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

74. Jiddispjaċih dwar il-mewġa 
migratorja mill-Afganistan lejn il-Punent, 
speċjalment fost dawk b'edukazzjoni u ż-
żgħażagħ, minħabba n-nuqqas ta' prospetti 
fil-pajjiż; jissottolinja l-assistenza tal-UE 
biex jitjiebu l-ħajjiet tal-emigranti Afgani li 
jinsabu fil-Pakistan u l-Iran; jitlob lil dawk 
il-pajjiżi ma jkeċċux lil dawk il-persuni, 
peress li dan jista' jkollu effett negattiv 
ħafna fuq l-istabbiltà u l-ekonomija tal-
Afganistan; iħeġġeġ li r-ritorn tar-rifuġjati 
lejn djarhom jiġi organizzat b'mod sikur, 
ordnat u volontarju;

74. Jenfasizza l-emigrazzjoni mill-
Afganistan lejn il-Punent, speċjalment fost 
dawk b'edukazzjoni u ż-żgħażagħ, 
minħabba n-nuqqas ta' prospetti fil-pajjiż 
kif ukoll il-kundizzjonijiet klimatiċi 
estremi u l-gwerra kontinwa; jissottolinja 
l-assistenza tal-UE biex jitjiebu l-ħajjiet 
tal-emigranti Afgani li jinsabu fil-Pakistan 
u l-Iran; jitlob lil dawk il-pajjiżi ma 
jkeċċux lil dawk il-persuni, peress li dan 
jista' jkollu effett negattiv ħafna fuq l-
istabbiltà u l-ekonomija tal-Afganistan; 
jistieden lill-Istati Membri tal-UE biex 
immedjatament iwaqqfu d-
deportazzjonijiet lura lejn l-Afganistan u 
biex jillegalizzaw l-istatus ta’ Afgani li 
jfittxu ażil minħabba li l-Afganistan 
mhuwiex pajjiż sikur;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 76

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

76. Jenfasizza li l-għajnuna tal-UE 
għall-iżvilupp tal-Afganistan jenħtieġ li 
titqiesx esklużivament mill-perspettiva tal-
migrazzjoni u l-objettivi tal-ġestjoni tal-
fruntieri, u jqis li l-għajnuna għall-iżvilupp 
jenħtieġ li tindirizza l-kawżi fundamentali 
tal-migrazzjoni b'mod effikaċi;

76. Jenfasizza li l-għajnuna tal-UE 
għall-iżvilupp tal-Afganistan jenħtieġ li ma 
titqiesx mill-perspettiva tal-migrazzjoni u 
l-objettivi tal-ġestjoni tal-fruntieri, u jqis li 
l-għajnuna għall-iżvilupp jenħtieġ li 
tindirizza l-kawżi fundamentali tal-
migrazzjoni b'mod effikaċi;
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