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NL In verscheidenheid verenigd NL

6.3.2019 A8-0058/1

Amendement 1
Sabine Lösing, Tania González Peñas
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en 
Afghanistan (resolutie)
(2015/0302M(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt voortdurende steun van 
de EU voor een inclusief vredes- en 
verzoeningsproces onder leiding van en 
gestuurd door Afghanistan zelf, met 
inbegrip van de uitvoering van het met 
Hezb-e-Islami overeengekomen 
vredesakkoord; is bereid hieraan een 
bijdrage te leveren met alle EU-
instrumenten zodra er een betekenisvol 
vredesproces op gang is gekomen; dringt er 
bij de taliban op aan het geweld af te 
zweren, deel te nemen aan het 
vredesproces en de Afghaanse grondwet te 
aanvaarden; onderstreept zijn steun voor 
het uitgebreide vredesaanbod dat de 
regering herhaaldelijk aan de taliban heeft 
gedaan; dringt erop aan dat het 
maatschappelijk middenveld volledig 
wordt betrokken bij die onderhandelingen; 
erkent dat het vraagstuk van een 
gecombineerde militaire aanwezigheid op 
de lange termijn aan de orde moet worden 
gesteld om de Afghaanse 
veiligheidsdiensten bij te staan bij hun 
inspanningen om het land te stabiliseren 
en te voorkomen dat het opnieuw een 
toevluchtsoord voor terroristische 
groeperingen en een bron van regionale 
instabiliteit wordt; roept alle bij het 
conflict betrokken partijen op het 
internationaal humanitair recht te 

17. benadrukt voortdurende steun van 
de EU voor een inclusief vredes- en 
verzoeningsproces onder leiding van en 
gestuurd door Afghanistan zelf, met 
inbegrip van de uitvoering van het met 
Hezb-e-Islami overeengekomen 
vredesakkoord; is bereid hieraan een 
bijdrage te leveren met alle EU-
instrumenten zodra er een betekenisvol 
vredesproces op gang is gekomen; dringt er 
bij de taliban op aan het geweld af te 
zweren, deel te nemen aan het 
vredesproces en de Afghaanse grondwet te 
aanvaarden; onderstreept zijn steun voor 
het uitgebreide vredesaanbod dat de 
regering herhaaldelijk aan de taliban heeft 
gedaan; dringt erop aan dat het 
maatschappelijk middenveld volledig 
wordt betrokken bij die onderhandelingen; 
roept alle bij het conflict betrokken partijen 
op het internationaal humanitair recht te 
eerbiedigen;
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eerbiedigen;

Or. en
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6.3.2019 A8-0058/2

Amendement 2
Sabine Lösing, Tania González Peñas
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en 
Afghanistan (resolutie)
(2015/0302M(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wijst erop dat veertig jaar oorlog en 
conflict, te beginnen met de invasie van 
Afghanistan door de Sovjet-Unie in 1979, 
heeft geleid tot veel van de onopgeloste 
problemen waarmee Afghanistan nu wordt 
geconfronteerd; erkent in dit verband de 
rol van jongeren en van de Afghaanse 
diaspora bij de opbouw van een veiligere 
en betere toekomst voor het land; vraagt de 
EU steun te verlenen aan overgangsjustitie 
voor de slachtoffers van het geweld;

19. wijst erop dat veertig jaar oorlog en 
conflict heeft geleid tot veel van de 
onopgeloste problemen waarmee 
Afghanistan nu wordt geconfronteerd; 
dringt aan op de onmiddellijke 
terugtrekking van alle troepen van EU-
lidstaten en van alle NAVO- en VS-
troepen aangezien er voor dit conflict 
geen militaire oplossing bestaat; erkent in 
dit verband de rol van jongeren en van de 
Afghaanse diaspora bij de opbouw van een 
veiligere en betere toekomst voor het land; 
vraagt de EU steun te verlenen aan 
overgangsjustitie voor de slachtoffers van 
het geweld;

Or. en
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6.3.2019 A8-0058/3

Amendement 3
Sabine Lösing, Tania González Peñas
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en 
Afghanistan (resolutie)
(2015/0302M(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 73

Ontwerpresolutie Amendement

73. betreurt dat ondanks artikel 28, 
lid 4, van de CAPD, waarin staat dat de 
partijen een overnameovereenkomst 
moeten sluiten, geen formele maar enkel 
informele overeenstemming is bereikt, in 
de vorm van de gezamenlijke 
koersbepaling; acht het van belang dat 
eventuele overeenkomsten betreffende 
overname worden geformaliseerd om 
democratische verantwoording te 
waarborgen; betreurt het gebrek aan 
parlementair toezicht en democratische 
controle op het sluiten van de gezamenlijke 
koersbepaling en benadrukt het belang van 
het voeren van een voortdurende dialoog 
met de relevante actoren om een duurzame 
oplossing te vinden betreffende de 
regionale dimensie van het vraagstuk van 
de Afghaanse vluchtelingen;

73. constateert dat ondanks artikel 28, 
lid 4, van de CAPD, waarin staat dat de 
partijen een overnameovereenkomst 
moeten sluiten, geen formele maar enkel 
informele overeenstemming is bereikt, in 
de vorm van de gezamenlijke 
koersbepaling; acht het van belang dat 
eventuele overeenkomsten betreffende 
overname worden geformaliseerd om 
democratische verantwoording te 
waarborgen; betreurt het gebrek aan 
parlementair toezicht en democratische 
controle op het sluiten van de gezamenlijke 
koersbepaling en benadrukt het belang van 
het voeren van een voortdurende dialoog 
met de relevante actoren om een duurzame 
oplossing te vinden betreffende de 
regionale dimensie van het vraagstuk van 
de Afghaanse vluchtelingen;

Or. en
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6.3.2019 A8-0058/4

Amendement 4
Sabine Lösing, Tania González Peñas
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en 
Afghanistan (resolutie)
(2015/0302M(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 74

Ontwerpresolutie Amendement

74. betreurt de migratiegolf vanuit 
Afghanistan naar het Westen, vooral de 
migratie van opgeleide en jonge mensen, 
doordat er in het land zelf geen 
vooruitzichten zijn; onderstreept dat de EU 
bijstand verleent om het leven van de 
Afghaanse emigranten die in Pakistan en 
Iran verspreid zijn te verbeteren; verzoekt 
die landen deze mensen niet uit te wijzen, 
omdat dit zeer negatieve gevolgen zou 
kunnen hebben voor de stabiliteit en 
economie van Afghanistan; pleit ervoor dat 
de terugkeer van vluchtelingen naar huis 
op een veilige en ordelijke manier wordt 
georganiseerd en op vrijwillige basis 
plaatsvindt;

74. onderstreept de emigratie vanuit 
Afghanistan naar het Westen, vooral de 
emigratie van opgeleide en jonge mensen, 
ten gevolge van een gebrek aan 
vooruitzichten in het land zelf, 
dramatische klimaatomstandigheden en 
aanhoudende oorlog; onderstreept dat de 
EU bijstand verleent om het leven van de 
Afghaanse emigranten die in Pakistan en 
Iran verspreid zijn te verbeteren; verzoekt 
die landen deze mensen niet uit te wijzen, 
omdat dit zeer negatieve gevolgen zou 
kunnen hebben voor de stabiliteit en 
economie van Afghanistan; doet een 
beroep op de lidstaten van de EU om de 
deportaties terug naar Afghanistan 
onmiddellijk stop te zetten en de status 
van Afghaanse asielzoekers te legaliseren, 
aangezien Afghanistan geen veilig land 
is;

Or. en
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6.3.2019 A8-0058/5

Amendement 5
Sabine Lösing, Tania González Peñas
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en 
Afghanistan (resolutie)
(2015/0302M(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 76

Ontwerpresolutie Amendement

76. benadrukt dat de ontwikkelingshulp 
van de EU aan Afghanistan niet uitsluitend 
moet worden bekeken vanuit het oogpunt 
van migratie en de doelstellingen 
betreffende grensbeheer, en is van mening 
dat ontwikkelingshulp op doeltreffende 
wijze de onderliggende oorzaken van 
migratie moet aanpakken;

76. benadrukt dat de ontwikkelingshulp 
van de EU aan Afghanistan niet moet 
worden bekeken vanuit het oogpunt van 
migratie en de doelstellingen betreffende 
grensbeheer, en is van mening dat 
ontwikkelingshulp op doeltreffende wijze 
de onderliggende oorzaken van migratie 
moet aanpakken;

Or. en


