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6.3.2019 A8-0058/1

Ändringsförslag 1
Sabine Lösing, Tania González Peñas
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Islamiska republiken 
Afghanistan
(2015/0302M(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet framhåller 
EU:s fortsatta stöd till den inkluderande 
afghanledda och afghanstyrda freds- och 
försoningsprocessen, inbegripet 
genomförandet av det fredsavtal som slutits 
med Hezb-e-Islami. Parlamentet är redo att 
bidra till detta med alla lämpliga 
EU-instrument så snart det finns en 
meningsfull fredsprocess. Parlamentet 
uppmanar talibanerna att fördöma våld, 
ansluta sig till fredsprocessen och 
acceptera den afghanska författningen. 
Parlamentet understryker sitt stöd för det 
omfattande erbjudande om fred som 
regeringen upprepade gånger lämnat till 
talibanerna. Det civila samhället uppmanas 
att vara fullt delaktigt i dessa samtal. 
Parlamentet erkänner att frågan om en 
långsiktig, kombinerad internationell 
säkerhetsnärvaro behöver tas upp för att 
stödja de afghanska säkerhetsstyrkorna i 
att stabilisera landet och förhindra att det 
återigen blir en fristad för 
terroristgrupper och en källa till 
instabilitet i regionen. Parlamentet 
uppmanar alla parter i konflikten att 
respektera internationell humanitär rätt.

17. Europaparlamentet framhåller 
EU:s fortsatta stöd till den inkluderande 
afghanledda och afghanstyrda freds- och 
försoningsprocessen, inbegripet 
genomförandet av det fredsavtal som slutits 
med Hezb-e-Islami. Parlamentet är redo att 
bidra till detta med alla lämpliga 
EU-instrument så snart det finns en 
meningsfull fredsprocess. Parlamentet 
uppmanar talibanerna att fördöma våld, 
ansluta sig till fredsprocessen och 
acceptera den afghanska författningen. 
Parlamentet understryker sitt stöd för det 
omfattande erbjudande om fred som 
regeringen upprepade gånger lämnat till 
talibanerna. Det civila samhället uppmanas 
att vara fullt delaktigt i dessa samtal. 
Parlamentet uppmanar alla parter i 
konflikten att respektera internationell 
humanitär rätt.
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Ändringsförslag 2
Sabine Lösing, Tania González Peñas
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Islamiska republiken 
Afghanistan
(2015/0302M(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet framhåller att 
fyra årtionden av krig och konflikter, som 
började med den sovjetiska invasionen av 
Afghanistan 1979, har lett till många av de 
olösta problem som Afghanistan står inför i 
dag. Parlamentet erkänner i detta avseende 
den roll som unga och exilafghaner spelar i 
processen för att bygga upp en säkrare och 
bättre framtid för landet. Parlamentet 
uppmanar EU att stödja övergångsrättvisa 
för offren för våldsamheterna.

19. Europaparlamentet framhåller att 
fyra årtionden av krig och konflikter har 
lett till många av de olösta problem som 
Afghanistan står inför i dag. Parlamentet 
begär att EU-medlemsstaternas, Natos 
och Förenta staternas trupper omedelbart 
dras tillbaka eftersom det inte finns någon 
militär lösning på denna konflikt. 
Parlamentet erkänner den roll som unga 
och exilafghaner spelar i processen för att 
bygga upp en säkrare och bättre framtid för 
landet. Parlamentet uppmanar EU att stödja 
övergångsrättvisa för offren för 
våldsamheterna.
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Sabine Lösing, Tania González Peñas
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Betänkande A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Islamiska republiken 
Afghanistan
(2015/0302M(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 73

Förslag till resolution Ändringsförslag

73. Europaparlamentet beklagar att, 
trots att det i artikel 28.4 i samarbetsavtalet 
om partnerskap och utveckling fastställs att 
parterna bör ingå ett återtagandeavtal, inget 
formellt avtal har uppnåtts, endast det 
informella samarbetsavtalet ”Joint Way 
Forward”. Parlamentet anser att det är 
viktigt att alla avtal angående återtagande 
formaliseras för att säkra demokratiskt 
ansvarstagande. Parlamentet beklagar 
bristen på parlamentarisk tillsyn och 
demokratisk kontroll när det gäller 
ingåendet av samarbetsavtalet ”Joint Way 
Forward” och betonar vikten av att föra en 
kontinuerlig dialog med de relevanta 
aktörerna för att hitta en hållbar lösning för 
den regionala dimensionen i frågan om 
afghanska flyktingar.

73. Europaparlamentet konstaterar att, 
trots att det i artikel 28.4 i samarbetsavtalet 
om partnerskap och utveckling fastställs att 
parterna bör ingå ett återtagandeavtal, inget 
formellt avtal har uppnåtts, endast det 
informella samarbetsavtalet ”Joint Way 
Forward”. Parlamentet anser att det är 
viktigt att alla avtal angående återtagande 
formaliseras för att säkra demokratiskt 
ansvarstagande. Parlamentet beklagar 
bristen på parlamentarisk tillsyn och 
demokratisk kontroll när det gäller 
ingåendet av samarbetsavtalet ”Joint Way 
Forward” och betonar vikten av att föra en 
kontinuerlig dialog med de relevanta 
aktörerna för att hitta en hållbar lösning för 
den regionala dimensionen i frågan om 
afghanska flyktingar.
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för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Islamiska republiken 
Afghanistan
(2015/0302M(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 74

Förslag till resolution Ändringsförslag

74. Europaparlamentet beklagar 
migrationsvågen från Afghanistan till väst, 
i synnerhet utbildade personer och unga 
människor, på grund av bristen på 
framtidsutsikter i landet. Parlamentet 
framhåller det EU-bistånd som betalas ut i 
Pakistan och Iran för att förbättra 
afghanska emigranters liv. Parlamentet 
uppmanar dessa länder att inte utvisa dessa 
personer, vilket skulle kunna ha en kraftigt 
negativ inverkan på Afghanistans stabilitet 
och ekonomi. Parlamentet uppmanar 
bestämt till att återsändandet av 
flyktingarna till deras hem organiseras på 
ett säkert, ordnat och frivilligt sätt.

74. Europaparlamentet framhåller att 
det har skett en stor utvandring från 
Afghanistan till väst, i synnerhet av 
utbildade personer och ungdomar, på 
grund av bristen på framtidsutsikter i 
landet och på grund av de dramatiska 
väderförhållandena och det pågående 
kriget. Parlamentet framhåller det 
EU-bistånd som betalas ut i Pakistan och 
Iran för att förbättra afghanska emigranters 
liv. Parlamentet uppmanar dessa länder att 
inte utvisa dessa personer, vilket skulle 
kunna ha en kraftigt negativ inverkan på 
Afghanistans stabilitet och ekonomi. 
Parlamentet uppmanar 
EU:s medlemsstater att omedelbart stoppa 
avvisningarna till Afghanistan och 
legalisera situationen för afghanska 
asylsökande eftersom Afghanistan inte är 
ett säkert land.
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Ändringsförslag 5
Sabine Lösing, Tania González Peñas
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Afghanistan
(2015/0302M(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 76

Förslag till resolution Ändringsförslag

76. Europaparlamentet framhåller att 
EU:s utvecklingsbistånd till Afghanistan 
inte endast bör ses ur ett migrations- och 
gränsförvaltningsperspektiv, och anser att 
man genom utvecklingsbiståndet på ett 
effektivt sätt bör ta itu med de 
grundläggande orsakerna till migration.

76. Europaparlamentet framhåller att 
EU:s utvecklingsbistånd till Afghanistan 
inte bör ses ur ett migrations- och 
gränsförvaltningsperspektiv, och anser att 
man genom utvecklingsbiståndet på ett 
effektivt sätt bör ta itu med de 
grundläggande orsakerna till migration.

Or. en


