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6.3.2019 A8-0058/1

Alteração 1
Sabine Lösing, Tania González Peñas
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Acordo de cooperação em matéria de parceria e desenvolvimento entre a UE e o Afeganistão 
(resolução)
(2015/0302M(NLE))

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Salienta o apoio contínuo da UE ao 
processo de paz e de reconciliação 
inclusivo liderado e assumido pelos 
afegãos, incluindo a implementação do 
acordo de paz acordado com o Partido 
Islâmico; está disposto a contribuir neste 
sentido através de todos os instrumentos 
adequados da UE, assim que se chegue a 
um processo de paz válido; exorta os talibã 
a denunciarem a violência, a aderirem ao 
processo de paz e a aceitarem a 
Constituição afegã; sublinha o seu apoio à 
abrangente oferta de paz aos talibã, 
reiterada várias vezes pelo Governo; insta a 
sociedade civil a participar plenamente 
nessas conversações; reconhece que a 
questão da presença de uma força de 
segurança internacional combinada a 
longo prazo deve ser abordada a fim de 
ajudar as forças de segurança afegãs a 
estabilizar o país e a evitar que este se 
torne novamente um espaço seguro para 
grupos terroristas e uma fonte de 
instabilidade regional; insta todas as 
partes no conflito a respeitar o direito 
internacional humanitário;

17. Salienta o apoio contínuo da UE ao 
processo de paz e de reconciliação 
inclusivo liderado e assumido pelos 
afegãos, incluindo a implementação do 
acordo de paz acordado com o Partido 
Islâmico; está disposto a contribuir neste 
sentido através de todos os instrumentos 
adequados da UE, assim que se chegue a 
um processo de paz válido; exorta os talibã 
a denunciarem a violência, a aderirem ao 
processo de paz e a aceitarem a 
Constituição afegã; sublinha o seu apoio à 
abrangente oferta de paz aos talibã, 
reiterada várias vezes pelo Governo; insta a 
sociedade civil a participar plenamente 
nessas conversações; insta todas as partes 
no conflito a respeitar o direito 
internacional humanitário;
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6.3.2019 A8-0058/2

Alteração 2
Sabine Lösing, Tania González Peñas
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Acordo de cooperação em matéria de parceria e desenvolvimento entre a UE e o Afeganistão 
(resolução)
(2015/0302M(NLE))

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Salienta que quatro décadas de 
guerra e de conflito, que tiveram início 
com a invasão soviética do Afeganistão 
em 1979, conduziram a muitos dos 
problemas ainda por resolver que o 
Afeganistão enfrenta atualmente; 
reconhece, a este respeito, o papel dos 
jovens e da diáspora afegã no processo de 
construção de um futuro mais seguro e 
melhor para o país; insta a UE a apoiar a 
justiça transicional para as vítimas da 
violência;

19. Salienta que quatro décadas de 
guerra e de conflito conduziram a muitos 
dos problemas ainda por resolver que o 
Afeganistão enfrenta atualmente; apela à 
retirada imediata de todas as forças 
militares dos Estados-Membros da UE, da 
NATO e dos Estados Unidos, uma vez que 
não existe uma solução militar para este 
conflito; reconhece o papel dos jovens e da 
diáspora afegã no processo de construção 
de um futuro mais seguro e melhor para o 
país; insta a UE a apoiar a justiça 
transicional para as vítimas da violência;
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6.3.2019 A8-0058/3

Alteração 3
Sabine Lösing, Tania González Peñas
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Acordo de cooperação em matéria de parceria e desenvolvimento entre a UE e o Afeganistão 
(resolução)
(2015/0302M(NLE))

Proposta de resolução
N.º 73

Proposta de resolução Alteração

73. Lamenta o facto de, não obstante o 
artigo 28.º, n.º 4, do Acordo de Cooperação 
em Matéria de Parceria e 
Desenvolvimento, que declara que as 
Partes devem celebrar um acordo de 
readmissão, não ter sido alcançado 
qualquer acordo formal, mas antes um 
acordo informal - o «Caminho Conjunto»; 
considera importante que todos os acordos 
relativos à readmissão sejam formalizados, 
a fim de assegurar a responsabilização 
democrática; lamenta a falta de vigilância 
parlamentar e de controlo democrático 
relativamente à conclusão do «Caminho 
Conjunto» e salienta a importância de 
manter um diálogo permanente com os 
intervenientes relevantes, a fim de 
encontrar uma solução sustentável para a 
dimensão regional da questão dos 
refugiados afegãos;

73. Assinala o facto de, não obstante o 
artigo 28.º, n.º 4, do Acordo de Cooperação 
em Matéria de Parceria e 
Desenvolvimento, que declara que as 
Partes devem celebrar um acordo de 
readmissão, não ter sido alcançado 
qualquer acordo formal, mas antes um 
acordo informal - o «Caminho Conjunto»; 
considera importante que todos os acordos 
relativos à readmissão sejam formalizados, 
a fim de assegurar a responsabilização 
democrática; lamenta a falta de vigilância 
parlamentar e de controlo democrático 
relativamente à conclusão do «Caminho 
Conjunto» e salienta a importância de 
manter um diálogo permanente com os 
intervenientes relevantes, a fim de 
encontrar uma solução sustentável para a 
dimensão regional da questão dos 
refugiados afegãos;
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6.3.2019 A8-0058/4

Alteração 4
Sabine Lösing, Tania González Peñas
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Acordo de cooperação em matéria de parceria e desenvolvimento entre a UE e o Afeganistão 
(resolução)
(2015/0302M(NLE))

Proposta de resolução
N.º 74

Proposta de resolução Alteração

74. Lamenta a vaga de migração do 
Afeganistão para o Ocidente, 
especialmente de pessoas formadas e de 
jovens, devido à falta de perspetivas no 
país; destaca a assistência da UE 
disponibilizada ao Paquistão e ao Irão, 
tendo em vista melhorar as vidas dos 
emigrantes afegãos; exorta esses países a 
não expulsarem essas pessoas, o que 
poderia ter um efeito profundamente 
negativo para a estabilidade e a economia 
do Afeganistão; apela a que o regresso dos 
refugiados às suas casas seja organizado 
segundo um procedimento seguro, 
ordenado e voluntário;

74. Realça a emigração do Afeganistão 
para o Ocidente, especialmente de pessoas 
formadas e de jovens, devido à falta de 
perspetivas no país, bem como ao clima 
dramático e à guerra em curso; destaca a 
assistência da UE disponibilizada ao 
Paquistão e ao Irão, tendo em vista 
melhorar as vidas dos emigrantes afegãos; 
exorta esses países a não expulsarem essas 
pessoas, o que poderia ter um efeito 
profundamente negativo para a estabilidade 
e a economia do Afeganistão; insta os 
Estados-Membros a cessarem 
imediatamente as deportações para o 
Afeganistão e a regularizarem os 
requerentes de asilo afegãos, uma vez que 
o Afeganistão não é um país seguro;
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6.3.2019 A8-0058/5

Alteração 5
Sabine Lösing, Tania González Peñas
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Acordo de cooperação em matéria de parceria e desenvolvimento entre a UE e o Afeganistão 
(resolução)
(2015/0302M(NLE))

Proposta de resolução
N.º 76

Proposta de resolução Alteração

76. Salienta que a ajuda ao 
desenvolvimento prestada pela UE ao 
Afeganistão não deve ser encarada 
exclusivamente pelo prisma da migração e 
dos objetivos de gestão das fronteiras, e 
considera que a ajuda ao desenvolvimento 
deve abordar as causas profundas da 
migração de forma eficaz;

76. Salienta que a ajuda ao 
desenvolvimento prestada pela UE ao 
Afeganistão não deve ser encarada pelo 
prisma da migração e dos objetivos de 
gestão das fronteiras, e considera que a 
ajuda ao desenvolvimento deve abordar as 
causas profundas da migração de forma 
eficaz;
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