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6.3.2019 A8-0058/1

Pozmeňujúci návrh 1
Sabine Lösing, Tania González Peñas
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom (uznesenie)
(2015/0302M(NLE))

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje, že EÚ naďalej 
podporuje inkluzívny mierový proces a 
proces zmierenia pod vedením a kontrolou 
Afganistanu vrátane implementácie 
mierovej dohody dohodnutej so skupinou 
Hezb-e-Islami; je pripravený k tomu 
prispieť všetkými vhodnými nástrojmi EÚ 
ihneď po tom, ako začne zmysluplný 
mierový proces; vyzýva Taliban, aby 
odsúdil násilie, pristúpil k mierovému 
procesu a prijal afganskú ústavu; 
zdôrazňuje svoju podporu komplexnej 
mierovej ponuky, ktorú vláda opakovane 
predložila Talibanu; vyzýva na 
plnohodnotné zapojenie občianskej 
spoločnosti do týchto rozhovorov; uznáva, 
že treba riešiť otázku dlhodobej 
kombinovanej vojenskej prítomnosti s 
cieľom pomáhať afganským 
bezpečnostným silám pri stabilizovaní 
krajiny a pri zabraňovaní tomu, aby sa 
opäť stala bezpečným útočiskom pre 
teroristické skupiny a zdrojom regionálnej 
nestability; vyzýva všetky strany konfliktu, 
aby rešpektovali medzinárodné 
humanitárne právo;

17. zdôrazňuje, že EÚ naďalej 
podporuje inkluzívny mierový proces a 
proces zmierenia pod vedením a kontrolou 
Afganistanu vrátane implementácie 
mierovej dohody dohodnutej so skupinou 
Hezb-e-Islami; je pripravený k tomu 
prispieť všetkými vhodnými nástrojmi EÚ 
ihneď po tom, ako začne zmysluplný 
mierový proces; vyzýva Taliban, aby 
odsúdil násilie, pristúpil k mierovému 
procesu a prijal afganskú ústavu; 
zdôrazňuje svoju podporu komplexnej 
mierovej ponuky, ktorú vláda opakovane 
predložila Talibanu; vyzýva na 
plnohodnotné zapojenie občianskej 
spoločnosti do týchto rozhovorov; vyzýva 
všetky strany konfliktu, aby rešpektovali 
medzinárodné humanitárne právo;
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6.3.2019 A8-0058/2

Pozmeňujúci návrh 2
Sabine Lösing, Tania González Peñas
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom (uznesenie)
(2015/0302M(NLE))

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že štyri desaťročia 
vojen a konfliktov, ktoré začali sovietskou 
inváziou do Afganistanu v roku 1979, 
viedli k mnohým z nevyriešených 
problémov, ktorým Afganistan dnes čelí; 
v tomto smere uznáva úlohu mladých ľudí 
a afganskej diaspóry v procese budovania 
bezpečnejšej a lepšej budúcnosti pre túto 
krajinu; vyzýva EÚ, aby podporovala 
spravodlivosť v prechodnom období pre 
obete násilia;

19. zdôrazňuje, že štyri desaťročia 
vojen a konfliktov viedli k mnohým 
z nevyriešených problémov, ktorým 
Afganistan dnes čelí; vyzýva na okamžité 
stiahnutie všetkých jednotiek členských 
štátov EÚ, NATO a USA, keďže tento 
konflikt nemá vojenské riešenie; uznáva 
úlohu mladých ľudí a afganskej diaspóry 
v procese budovania bezpečnejšej a lepšej 
budúcnosti pre túto krajinu; vyzýva EÚ, 
aby podporovala spravodlivosť 
v prechodnom období pre obete násilia;
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6.3.2019 A8-0058/3

Pozmeňujúci návrh 3
Sabine Lösing, Tania González Peñas
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom (uznesenie)
(2015/0302M(NLE))

Návrh uznesenia
Odsek 73

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

73. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
napriek článku 28 ods. 4 dohody o 
spolupráci, partnerstve a rozvoji, v ktorom 
sa uvádza, že strany by mali uzavrieť 
dohodu o readmisii, nebola stále 
dosiahnutá formálna dohoda, ale iba 
neformálna dohoda – spoločné 
napredovanie; považuje za dôležité, aby 
akékoľvek dohody týkajúce sa readmisie 
boli formalizované s cieľom zabezpečiť 
demokratickú zodpovednosť; vyjadruje 
poľutovanie nad nedostatočným 
parlamentným dohľadom a demokratickou 
kontrolou nad uzavretím dohody 
o spoločnom napredovaní a zdôrazňuje, že 
je dôležité viesť nepretržitý dialóg 
s príslušnými aktérmi s cieľom nájsť 
udržateľné riešenie pre regionálny rozmer 
otázky afganských utečencov;

73. konštatuje, že napriek článku 28 
ods. 4 dohody o spolupráci, partnerstve a 
rozvoji, v ktorom sa uvádza, že strany by 
mali uzavrieť dohodu o readmisii, nebola 
stále dosiahnutá formálna dohoda, ale iba 
neformálna dohoda – spoločné 
napredovanie; považuje za dôležité, aby 
akékoľvek dohody týkajúce sa readmisie 
boli formalizované s cieľom zabezpečiť 
demokratickú zodpovednosť; vyjadruje 
poľutovanie nad nedostatočným 
parlamentným dohľadom a demokratickou 
kontrolou nad uzavretím dohody 
o spoločnom napredovaní a zdôrazňuje, že 
je dôležité viesť nepretržitý dialóg 
s príslušnými aktérmi s cieľom nájsť 
udržateľné riešenie pre regionálny rozmer 
otázky afganských utečencov;
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6.3.2019 A8-0058/4

Pozmeňujúci návrh 4
Sabine Lösing, Tania González Peñas
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom (uznesenie)
(2015/0302M(NLE))

Návrh uznesenia
Odsek 74

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

74. vyjadruje poľutovanie nad vlnou 
migrácie z Afganistanu na Západ – najmä 
migrácie vzdelaných a mladých ľudí – 
spôsobenou tým, že v krajine nemajú 
vyhliadky; zdôrazňuje pomoc EÚ pri 
zlepšovaní životov afganských emigrantov 
poskytovanú v Pakistane a Iráne; vyzýva 
tieto krajiny, aby tieto osoby 
nevyhosťovali, keďže by to mohlo mať 
veľmi negatívny vplyv na stabilitu a 
hospodárstvo Afganistanu; nalieha, aby 
bol návrat utečencov do ich domovov 
organizovaný bezpečne, usporiadane a na 
dobrovoľnom základe;

74. zdôrazňuje vlnu emigrácie z 
Afganistanu na Západ – najmä emigráciu 
vzdelaných a mladých ľudí – spôsobenú 
tým, že v krajine nemajú vyhliadky, ako aj 
dramatickými klimatickými podmienkami 
a pokračujúcou vojnou; zdôrazňuje pomoc 
EÚ pri zlepšovaní životov afganských 
emigrantov poskytovanú v Pakistane 
a Iráne; vyzýva tieto krajiny, aby tieto 
osoby nevyhosťovali, keďže by to mohlo 
mať veľmi negatívny vplyv na stabilitu a 
hospodárstvo Afganistanu; vyzýva členské 
štáty EÚ, aby okamžite zastavili 
vyhosťovanie do Afganistanu a 
legalizovali postavenie afganských 
žiadateľov o azyl, keďže Afganistan nie je 
bezpečnou krajinou;

Or. en



AM\1178898SK.docx PE635.418v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

6.3.2019 A8-0058/5

Pozmeňujúci návrh 5
Sabine Lösing, Tania González Peñas
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom (uznesenie)
(2015/0302M(NLE))

Návrh uznesenia
Odsek 76

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

76. zdôrazňuje, že rozvojová pomoc 
EÚ pre Afganistan by sa nemala vnímať 
čisto z hľadiska migrácie a cieľov v oblasti 
riadenia hraníc a domnieva sa, že 
rozvojová pomoc by mala účinne riešiť 
základné príčiny migrácie;

76. zdôrazňuje, že rozvojová pomoc 
EÚ pre Afganistan by sa nemala vnímať 
z hľadiska migrácie a cieľov v oblasti 
riadenia hraníc, a domnieva sa, že 
rozvojová pomoc by mala účinne riešiť 
základné príčiny migrácie;
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