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Poprawka 1
Sabine Lösing, Tania González Peñas
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem (rezolucja)
(2015/0302M(NLE))

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla stałe poparcie UE dla 
inkluzywnego procesu pokojowego i 
procesu pojednania pozostającego w gestii 
Afgańczyków i przez nich kierowanego, w 
tym dla wdrożenia porozumienia 
pokojowego uzgodnionego z Hezb-e-
Islami; wyraża gotowość wniesienia 
konkretnego wkładu przy pomocy 
wszystkich odpowiednich instrumentów 
UE, gdy tylko rozpocznie się 
konstruktywny proces pokojowy; apeluje 
do talibów o odstąpienie od przemocy, 
przyłączenie się do procesu pokojowego i 
zaakceptowanie afgańskiej konstytucji; 
podkreśla swoje poparcie dla 
kompleksowej oferty pokojowej 
wielokrotnie składanej talibom przez rząd; 
apeluje o pełne zaangażowanie 
społeczeństwa obywatelskiego w te 
rozmowy; uznaje, że należy rozwiązać 
kwestię długofalowej połączonej 
obecności międzynarodowych sił 
bezpieczeństwa, by wspomagać afgańskie 
siły bezpieczeństwa w stabilizacji kraju i 
niedopuszczeniu do tego, by ponownie stał 
się on bezpiecznym schronieniem dla 
ugrupowań terrorystycznych i źródłem 
niestabilności w regionie; apeluje do 
wszystkich stron konfliktu o przestrzeganie 
międzynarodowego prawa humanitarnego;

17. podkreśla stałe poparcie UE dla 
inkluzywnego procesu pokojowego i 
procesu pojednania pozostającego w gestii 
Afgańczyków i przez nich kierowanego, w 
tym dla wdrożenia porozumienia 
pokojowego uzgodnionego z Hezb-e-
Islami; wyraża gotowość wniesienia 
konkretnego wkładu przy pomocy 
wszystkich odpowiednich instrumentów 
UE, gdy tylko rozpocznie się 
konstruktywny proces pokojowy; apeluje 
do talibów o odstąpienie od przemocy, 
przyłączenie się do procesu pokojowego i 
zaakceptowanie afgańskiej konstytucji; 
podkreśla swoje poparcie dla 
kompleksowej oferty pokojowej 
wielokrotnie składanej talibom przez rząd; 
apeluje o pełne zaangażowanie 
społeczeństwa obywatelskiego w te 
rozmowy; apeluje do wszystkich stron 
konfliktu o przestrzeganie 
międzynarodowego prawa humanitarnego;
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Poprawka 2
Sabine Lösing, Tania González Peñas
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem (rezolucja)
(2015/0302M(NLE))

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że cztery dekady wojny i 
konfliktów, począwszy od radzieckiej 
inwazji na Afganistan w 1979 r., są 
przyczyną wielu nierozwiązanych 
problemów, przed którymi stoi dziś 
Afganistan; w tym kontekście uznaje rolę 
ludzi młodych i afgańskiej diaspory w 
procesie budowania bezpieczniejszej i 
lepszej przyszłości tego kraju; wzywa UE 
do wspierania sprawiedliwości okresu 
przejściowego na rzecz ofiar przemocy;

19. podkreśla, że cztery dekady wojny i 
konfliktów są przyczyną wielu 
nierozwiązanych problemów, przed 
którymi stoi dziś Afganistan; wzywa do 
natychmiastowego wycofania wszystkich 
wojsk państw członkowskich UE, NATO i 
Stanów Zjednoczonych, ponieważ nie 
istnieje militarne rozwiązanie tego 
konfliktu; uznaje rolę ludzi młodych i 
afgańskiej diaspory w procesie budowania 
bezpieczniejszej i lepszej przyszłości tego 
kraju; wzywa UE do wspierania 
sprawiedliwości okresu przejściowego na 
rzecz ofiar przemocy;
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Poprawka 3
Sabine Lösing, Tania González Peñas
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem (rezolucja)
(2015/0302M(NLE))

Projekt rezolucji
Ustęp 73

Projekt rezolucji Poprawka

73. z żalem zauważa, że chociaż art. 28 
ust. 4 umowy o współpracy na rzecz 
partnerstwa i rozwoju stanowi, iż strony 
powinny zawrzeć umowę o readmisji, nie 
osiągnięto formalnego porozumienia, a 
tylko nieformalne („Wspólna droga 
naprzód”); uważa, że ważne jest, aby 
wszelkie umowy dotyczące readmisji były 
sformalizowane w celu zapewnienia 
rozliczalności demokratycznej; ubolewa 
nad brakiem nadzoru parlamentarnego i 
kontroli demokratycznej nad zawarciem 
porozumienia „Wspólna droga naprzód” i 
podkreśla znaczenie prowadzenia stałego 
dialogu z odpowiednimi podmiotami w 
celu znalezienia zrównoważonego 
rozwiązania kwestii uchodźców afgańskich 
w wymiarze regionalnym;

73. zauważa, że chociaż art. 28 ust. 4 
umowy o współpracy na rzecz partnerstwa 
i rozwoju stanowi, iż strony powinny 
zawrzeć umowę o readmisji, nie osiągnięto 
formalnego porozumienia, a tylko 
nieformalne („Wspólna droga naprzód”); 
uważa, że ważne jest, aby wszelkie umowy 
dotyczące readmisji były sformalizowane 
w celu zapewnienia rozliczalności 
demokratycznej; ubolewa nad brakiem 
nadzoru parlamentarnego i kontroli 
demokratycznej nad zawarciem 
porozumienia „Wspólna droga naprzód” i 
podkreśla znaczenie prowadzenia stałego 
dialogu z odpowiednimi podmiotami w 
celu znalezienia zrównoważonego 
rozwiązania kwestii uchodźców afgańskich 
w wymiarze regionalnym;
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Poprawka 4
Sabine Lösing, Tania González Peñas
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem (rezolucja)
(2015/0302M(NLE))

Projekt rezolucji
Ustęp 74

Projekt rezolucji Poprawka

74. wyraża ubolewanie z powodu fali 
migracji z Afganistanu do krajów 
zachodnich, obejmującej zwłaszcza osoby 
wykształcone i młodzież, a spowodowanej 
brakiem perspektyw w kraju; zwraca 
uwagę na pomoc UE na rzecz poprawy 
warunków życia afgańskich emigrantów, 
jaka jest wydatkowana w Pakistanie i 
Iranie; wzywa obydwa kraje, by nie 
wydalały tych osób, gdyż mogłoby to mieć 
bardzo niekorzystny wpływ na stabilność i 
gospodarkę Afganistanu; apeluje o to, by 
powrót uchodźców do domu 
organizowano z zachowaniem 
bezpieczeństwa, w sposób uporządkowany 
i na zasadzie dobrowolności;

74. zwraca uwagę na emigrację z 
Afganistanu do krajów zachodnich, 
obejmującą zwłaszcza osoby wykształcone 
i młodzież, czego powodem jest brak 
perspektyw w kraju, dramatyczne warunki 
klimatyczne i tocząca się wojna; zwraca 
uwagę na pomoc UE na rzecz poprawy 
warunków życia afgańskich emigrantów, 
jaka jest wydatkowana w Pakistanie i 
Iranie; wzywa obydwa kraje, by nie 
wydalały tych osób, gdyż mogłoby to mieć 
bardzo niekorzystny wpływ na stabilność i 
gospodarkę Afganistanu; apeluje do 
państw członkowskich UE o 
natychmiastowe wstrzymanie deportacji 
do Afganistanu oraz o zalegalizowanie 
statusu Afgańczyków ubiegających się o 
azyl, ponieważ Afganistan nie jest 
bezpiecznym krajem;
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Poprawka 5
Sabine Lösing, Tania González Peñas
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem (rezolucja)
(2015/0302M(NLE))

Projekt rezolucji
Ustęp 76

Projekt rezolucji Poprawka

76. zaznacza, że udzielonej przez UE 
pomocy rozwojowej na rzecz Afganistanu 
nie należy postrzegać tylko przez pryzmat 
migracji oraz celów związanych z 
zarządzaniem granicami, a także uważa, że 
pomoc rozwojowa powinna służyć 
skutecznemu zaradzeniu podstawowym 
przyczynom migracji;

76. zaznacza, że udzielonej przez UE 
pomocy rozwojowej na rzecz Afganistanu 
nie należy postrzegać przez pryzmat 
migracji oraz celów związanych z 
zarządzaniem granicami, a także uważa, że 
pomoc rozwojowa powinna służyć 
skutecznemu zaradzeniu podstawowym 
przyczynom migracji;
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