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Parlamentul European, 

– având în vedere rezultatele Conferinței Internaționale de la Bruxelles privind 

Afganistanul din 5 octombrie 2016, co-prezidată de Uniunea Europeană, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Afganistanul, în special rezoluția din 

26 noiembrie 2015 referitoare la Afganistan, îndeosebi la asasinatele din provincia 

Zabul1 și cea din 13 iunie 2013 referitoare la negocierile privind un acord de cooperare 

UE-Afganistan privind parteneriatul și dezvoltarea2,  

– având în vedere concluziile Consiliului referitoare la Afganistan din 16 octombrie 2017, 

– având în vedere declarația Președintelui Consiliului de Securitate al ONU din 14 

septembrie 2016 cu privire la situația din Afganistan, 

– având în vedere rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 2210 (2015), rezoluția 

Consiliului de Securitate al ONU 2344 (2017) și mandatul misiunii ONU de asistență în 

Afganistan (UNAMA), 

– având în vedere comunicarea comună din 24 iulie 2017 a Comisiei și a Înaltului 

Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate  către 

Parlamentul European și Consiliu intitulată „Elemente pentru o strategie a UE privind 

Afganistanul” (JOIN(2017)0031), 

– având în vedere raportul Human Rights Watch (HRW) din 13 februarie 2017 intitulat 

„Pakistan - constrângere, ONU - complicitate: returnările forțate în masă ale refugiaților 

afgani”, 

– având în vedere Raportul trimestrial al Inspectorului General Special al SUA pentru 

Reconstrucția Afganistanului (SIGAR) către Congresul Statelor Unite ale Americii din 

30 ianuarie 2017, 

                                                 
1  JO C 366, 27.10.2017, p. 129. 
2  JO C 65, 19.2.2016, p. 133. 



 

 

– având în vedere Calea comună de urmat privind unele aspecte legate de migrație pentru 

Afganistan și UE, semnată la 3 octombrie 2016, 

– având în vedere Acordul de cooperare UE-Afganistan privind parteneriatul și 

dezvoltarea, semnat la 18 februarie 2017, 

– având în vedere raportul ONU privind tratamentul deținuților legați de conflictul din 

Afganistan din aprilie 2017, 

– având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât Uniunea Europeană și statele sale membre au colaborat cu Afganistanul și cu 

întreaga comunitate internațională din 2001 pentru combaterea terorismului și a 

extremismului, depunând, în același timp, eforturi în vederea obținerii unei păci 

durabile și a dezvoltării; întrucât, ținând seama de creșterea presiunii insurgente și 

teroriste, o economie care se confruntă cu probleme și instabilitate în sfera politică, 

aceste obiective și progresele substanțiale care au fost înregistrate sunt în pericol; 

B. întrucât UE și statele sale membre au contribuit cu miliarde de euro în ceea ce privește 

ajutorul umanitar și ajutorul pentru dezvoltare și asistența pentru Afganistan începând 

cu 2002; întrucât UE este cel mai important partener al Afganistanului de cooperare 

pentru dezvoltare și a angajat 5 miliarde EUR din totalul de 13,6 miliarde EUR alocate 

Afganistanului în perioada 2017-2020, în timpul Conferinței Internaționale de la 

Bruxelles privind Afganistanul din octombrie 2016; 

C. întrucât garantarea democrației, a drepturilor omului, a statului de drept și a bunei 

guvernanțe în Afganistan în perioada de tranziție și în deceniul de transformare (2015-

2024) sunt esențiale pentru crearea unui stat stabil și prosper; 

D. întrucât în ultimii 15 ani, începând din 2001, au avut loc mari creșteri ale nivelului de 

trai, accesul la asistență medicală și educație de bază și emanciparea femeilor s-au 

îmbunătățit, PIB-ul pe cap de locuitor s-a mărit de cinci ori și speranța medie de viață a 

crescut cu 15 ani; întrucât, potrivit Inspectorului General Special al SUA pentru 

Reconstrucția Afganistanului (SIGAR), după prăbușirea regimului taliban în 2001, 

gradul de frecventare al școlilor generale a crescut de la un milion de elevi, dintre care 

cei mai mulți băieți, la aproximativ nouă milioane în 2015, elevele reprezentând 

aproximativ 39 % din totalul elevilor;  

E. întrucât, la 24 iulie 2017, Comisia și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate au publicat o comunicare comună privind o strategie a 

UE pentru Afganistan; întrucât cele patru domenii prioritare considerate de UE ca fiind 

esențiale pentru realizarea de progrese în Afganistan se referă la: (a) promovarea păcii, a 

stabilității și a securității regionale; (b) consolidarea democrației, a statului de drept și a 

drepturilor omului și promovarea bunei guvernări și a capacitării femeilor; (c) susținerea 

dezvoltării economice și umane; (d) abordarea provocărilor legate de migrație;  

F. întrucât, ca urmare a crizei de la alegerile prezidențiale din 2014, guvernul de unitate 

națională s-a confruntat cu stagnarea progreselor de pe agenda sa de reformă, ducând la 

o situație din ce în ce mai instabilă din punct de vedere politic; întrucât rata șomajului în 

Afganistan este de 39 % și întrucât peste 39 % din populație trăiește în sărăcie; 



 

 

G. întrucât corupția la scară largă, sistemele clientelare adânc înrădăcinate și incapacitatea 

guvernului afgan, fisurat din punct de vedere politic, să avanseze pe calea reformelor 

amenință să ducă la reducerea progreselor sau să inverseze realizările anterioare; 

H. întrucât Misiunea de Asistență a ONU în Afganistan (UNAMA), creată în 2002, susține 

guvernul afgan în eforturile sale în favoarea păcii, a protecției drepturilor omului și a 

bunei guvernări; întrucât mandatul său este reînnoit anual de Consiliul de Securitate al 

ONU și a fost de curând extins în unanimitate până în 2018; 

I. întrucât, deși în ultimii ani au fost realizate unele progrese socioeconomice și politice, 

resurgența Al-Qaida și a talibanilor și recenta apariție a Statului Islamic (SI) în 

Afganistan, cum ar fi facțiunea sa locală (Statul Islamic din provincia Khorasan), 

amenință să transforme instabilitatea în conflict la scară largă; întrucât recentul raport 

elaborat de UNAMA a dovedit existența celui mai mare număr de victime din 2009, 

11 318 de victime civile în 2016, în timp ce în perioada ianuarie-septembrie 2017 

numărul victimelor se ridica deja la 8 019; întrucât acest lucru a condus, de asemenea, la 

creșterea migrației spre Europa; 

J. întrucât, în temeiul noii strategii a SUA privind Afganistanul și Asia de Sud, un număr 

suplimentar de 4 000 de soldați se va alătura contingentului de 8 400 de soldați din 

SUA; întrucât noua strategie americană cere ca Pakistanul să înceteze adăpostirea și 

sprijinirea teroriștilor și solicită o mai mare implicare din partea Republicii India pentru 

a contribui la stabilizarea regiunii; întrucât Misiunea de sprijin ferm aflată sub comanda 

NATO își va spori efectivul actual de la 13 000 la 16 000 de persoane; întrucât noua 

strategie a SUA va fi elaborată în spiritul unei abordări pe bază de condiții, conform 

căreia acordurile diplomatice și economice vor fi integrate în cadrul eforturilor militare; 

K. întrucât Afganistanul se confruntă cu o creștere fără precedent a numărului de returnări 

de cetățeni afgani cu sau fără acte de identitate, în special din Pakistan; întrucât 

aproximativ două milioane de afgani fără acte de identitate și un milion de afgani cu 

statut de refugiat trăiesc în Iran și se întorc în Afganistan; întrucât, potrivit raportorului 

special al ONU privind situația drepturilor omului în cazul persoanelor strămutate în 

interiorul țării (PSI), există peste 1,8 milioane de persoane strămutate intern în 

Afganistan ca urmare a conflictului, un număr record de 650 000 de persoane care în 

2016 s-au refugiat în alte zone din țară în căutarea unui mediu sigur, ceea ce reprezintă 

o medie de 1 500 de persoane pe zi; întrucât, în cea de a doua jumătate a anului 2016, s-

a înregistrat o creștere substanțială a numărului de refugiați afgani întorși din Pakistan, 

ajungând la 370 000, față de 55 000 în 2015; 

L. întrucât Republica India este cel mai mare donator la nivel regional pentru Afganistan, 

furnizând asistență în valoare de 3 miliarde USD, de la îndepărtarea guvernului taliban 

în 2001; întrucât acest ajutor a finanțat, printre altele, construcția a peste 200 de școli în 

Afganistan, peste 1 000 de burse pentru studenți afgani, precum și posibilitatea ca 

aproximativ 16 000 de afgani să studieze în India; întrucât India a furnizat, de 

asemenea, asistență pentru construirea de infrastructuri critice, cum ar fi aproximativ 

4 000 km de drumuri în Afganistan, în special autostrada Zaranj-Dilaram, barajul Salma 

și linii de transport al energiei electrice, precum și clădirea parlamentului afgan; 

M. întrucât instabilitatea din Afganistan are repercusiuni negative economice și de 

securitate pentru Iran și în regiune în ansamblu; întrucât economia Afganistanului este 

foarte dependentă de producția de mac care a crescut în mod semnificativ în ultimii ani, 



 

 

ceea ce a dus la o creștere a consumului de droguri în Iranul învecinat; întrucât traficul 

de droguri este folosit de talibani pentru a-și finanța operațiunile; întrucât limitarea 

acestui tip de comerț și găsirea de alternative economice ar fi reciproc avantajoase 

pentru Iran și Afganistan; întrucât opiul din Afganistan este principala sursă a heroinei 

din UE; întrucât colaborarea cu Iranul și cu alte țări aflate la graniță, cum ar fi 

Tadjikistanul, Turkmenistanul și Uzbekistanul, este necesară pentru a limita în 

continuare fluxul opiaceelor spre piețele rusești și europene; 

N. întrucât o nouă dimensiune de infrastructură este esențială pentru viitorul 

Afganistanului pentru a permite apariția unei realități în întregime noi, caracterizate de 

oportunități economice și sociale pentru una dintre cele mai sărace țări din lume; 

întrucât un nou program de dezvoltare a infrastructurii naționale va atrage din ce în ce 

mai multe investiții regionale pozitive în cadrul noului drum al mătăsii;  

O. întrucât diverse studii indică faptul că Afganistanul deține rezerve minerale 

neexploatate în valoare de 1 - 3 trilioane de dolari; întrucât mineritul ilegal reprezintă o 

problemă majoră care amenință să transforme un potențial factor de dezvoltare a 

Afganistanului într-o sursă de conflict și instabilitate; întrucât mineritul este a doua 

sursă de venituri a talibanilor, 

1. recunoaște că, în pofida eforturilor internaționale substanțiale pe o perioadă lungă de 

timp, Afganistanul se confruntă în continuare cu un conflict grav care afectează în mod 

semnificativ dezvoltarea economică și socială a acestei țări; reamintește că Afganistanul 

a fost sfâșiat de aproape 40 de ani de conflicte și de războaie; reamintește obiectivele 

Uniunii Europene de a promova pacea, stabilitatea și securitatea regională, consolidarea 

democrației, statul de drept și drepturile omului, promovarea bunei guvernanțe și 

capacitarea femeilor, sprijinirea dezvoltării economice și umane, și abordarea 

provocărilor legate de migrație; 

2. reamintește că, în ultimii 15 ani, Afganistanul a înregistrat progrese în domeniile politic, 

de securitate, economic și de dezvoltare; subliniază că PIB-ul pe cap de locuitor a 

crescut de cinci ori, speranța de viață a crescut cu aproape 15 ani, s-a înregistrat o 

creștere semnificativă a numărului de fete înscrise la școală, față de 2001, fetele 

reprezentând în prezent aproape 40 % din totalul de 8-9 milioane de copii; subliniază că 

realizările susmenționate nu ar fi fost posibile fără dedicarea populației afgane și fără 

angajamentul comunității internaționale sau fără furnizarea de fonduri, know-how și de 

personal la fața locului; subliniază că progresele înregistrate sunt foarte fragile și 

reversibile; subliniază că continuarea progreselor va necesita reforme suplimentare, 

relații stabile cu țările vecine și asigurarea continuă a unui nivel necesar de securitate și 

stabilitate; 

3. recunoaște eforturile și omagiază sacrificiile făcute de comunitatea internațională, care, 

în ultimul deceniu, a asigurat securitatea în Afganistan pe durata misiunii FIAS și a 

operațiunii „Libertate durabilă” din Afganistan, pe parcursul cărora au murit aproape 3 

500 de militari, bărbați și femei; salută cea de-a 39-a misiune „Sprijin Ferm” aflată sub 

comanda NATO, în exercițiu de la 1 ianuarie 2015 și care este mandatată să antreneze, 

să consilieze și să sprijine forțele de securitate și instituțiile afgane; salută marele 

sacrificiu al ANSF, care suferă pierderi importante în fiecare an în lupta împotriva 

insurgenților; reamintește contribuția anuală de aproximativ 1 miliard USD a 

comunității internaționale pentru a sprijini finanțarea ANSF până în 2020; 



 

 

4. salută angajamentul asumat de guvernul afgan de a urma o strategie națională axată pe 

un mediu politic, social și economic sigur, care va permite un Afganistan pașnic, sigur 

și sustenabil, astfel cum a fost evidențiat în concluziile Conferinței ministeriale privind 

Afganistanul de la Bruxelles la 5 octombrie 2016; solicită ca postul de prim-ministru să 

fie consacrat în Constituția Afganistanului pentru a permite o mai mare stabilitate 

politică în Afganistan; solicită guvernului afgan să asigure un proces electoral 

transparent în 2018; invită președintele afgan, Ashraf Ghani, să-și onoreze 

angajamentele publice puternice de protecție a drepturilor și libertăților, printr-o 

aplicare rapidă și solidă a legislației pentru a le proteja; 

5. subliniază faptul că un proces de pace condus și asumat de statul afgan reprezintă 

singura cale de urmat în viitor, integrând pe deplin ansamblul societății civile și toate 

părțile implicate în conflict; reamintește guvernului afgan că, pentru a permite 

dezvoltarea și a promova pacea și stabilitatea, rivalitățile politice interne trebuie să 

înceteze; solicită UE să sprijine în mod activ un proces sub conducere afgană de 

dezarmare, demobilizare și reintegrare a foștilor insurgenți;  

6. subliniază importanța Afganistanului pentru stabilitatea regională; subliniază că un 

Afganistan sigur, stabil și prosper este vital pentru pacea și stabilitatea regiunii în 

ansamblu; reiterează, în acest context, importanța partenerilor regionali, cum ar fi țările 

din Asia Centrală, Iran, China, India și Pakistan; le încurajează să coopereze în mod 

constructiv pentru a promova un proces de negociere autentic și orientat spre rezultate, 

fără condiții prealabile; ia notă de activitățile Grupului de coordonare cvadrilateral 

(QCG) privind Afganistanul, care cuprinde Statele Unite, China, Afganistan și Pakistan, 

așa cum s-a constituit în decembrie 2015; 

7. își exprimă profunda preocupare pentru faptul că, în ciuda acordului politic în urma 

alegerilor prezidențiale din 2014, situația securității în Afganistan s-a deteriorat, iar 

numărul atacurilor teroriste a crescut; este alarmat de expansiunea teritorială în curs a 

talibanilor și de consolidarea recentă a grupărilor teroriste SI și Al-Qaida; subliniază că, 

potrivit SUA SIGAR, 6 785 de membri ai forțelor afgane au fost uciși și alți 11 777 au 

fost răniți din ianuarie până în noiembrie 2016 și că UNAMA a raportat, de asemenea, o 

creștere de 3 % în ceea ce privește victimele civile (3 498 de persoane ucise și 7 920 

rănite) în 2016, comparativ cu anul precedent; regretă deteriorarea situației securității, 

care permite grupurilor criminale să răpească atât cetățeni afgani, cât și străini, inclusiv 

lucrători din domeniul umanitar și al ajutorului; 

8. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la apariția Statului Islamic ca cel mai recent 

element care contribuie la o fragilitate crescândă a climatului de securitate în 

Afganistan; subliniază că, pe lângă prezența consolidată în estul țării (Nangarhar), IS 

încearcă să își afirme prezența și în partea de nord a țării, cu sprijinul Mișcării Islamice 

din Uzbekistan; subliniază faptul că, dacă acest lucru este încununat de succes, va fi 

creat un mediu propice pentru adăpostirea de luptători străini și de militanți, deoarece 

aceștia sunt scoși din Irak și Siria din cauza regreselor militare ale SI în aceste două țări; 

9. subliniază importanța unui veritabil proces de reconciliere internă; subliniază 

necesitatea combaterii radicalizării, a extremismului și a recrutării pentru organizații 

teroriste; subliniază faptul că lupta împotriva terorismului și a finanțării acestuia este un 

element esențial pentru crearea unui mediu propice pentru securitate în Afganistan; 



 

 

10. atrage atenția asupra faptului că capabilitățile reduse ale forțelor naționale afgane de 

apărare și securitate (ANDSF) și ale forțelor poliției naționale rămân unul dintre 

aspectele cele mai critice care compromit securitatea și reconstrucția Afganistanului; 

salută continuarea eforturilor UE de a se concentra asupra consolidării rolului și 

drepturilor femeilor afgane și recunoaște necesitatea de a instrui ofițeri de poliție femei; 

salută faptul că Republica India și-a asumat angajamentul de a sprijini Afganistanul cu 

furnizarea de echipamente militare de apărare către forțele armate afgane în decembrie 

2015 și instruirea militară a mii de membri ai personalului de securitate afgan, ceea ce a 

contribuit în mod semnificativ la îmbunătățirea capabilităților sale militare, în 

conformitate cu obiectivul misiunii „Sprijin Ferm” aflată sub comanda NATO, lansată 

în ianuarie 2015, de a forma, consilia și sprijini forțele de securitate și instituțiile 

afgane; este încurajat de activitatea desfășurată și de cooperarea realizată de Republica 

India și Afganistan în domeniul proiectelor de infrastructură și a sprijinului umanitar; 

11. consideră că lupta împotriva corupției din cadrul instituțiilor guvernamentale afgane 

trebuie să fie o prioritate de bază permanentă, ținând seama de toate impacturile directe 

negative ale corupției asupra calității guvernării în țară; invită guvernul afgan să crească 

incluziunea politică, să intensifice asumarea responsabilității și să combată activ cultura 

corupției și a nepotismului; salută în special, în acest sens, instituirea Centrului de 

Justiție și Anticorupție în iunie 2016; ia act, în plus, de solicitarea UNAMA de 

continuare a sprijinului și a asistenței din partea comunității internaționale pentru 

guvernul afgan în eforturile de combatere a corupției; 

12. invită guvernul afgan și partenerii săi regionali, în special Iranul, să lupte împotriva 

traficului ilegal de droguri și a mineritului ilegal și să se coordoneze reciproc pentru a 

elimina aceste practici ilegale, care sunt în detrimentul stabilității în regiune; 

reamintește tuturor părților că acestea sunt principalele surse de finanțare a 

organizațiilor teroriste din regiune; recunoaște că orice nouă activitate minieră trebuie să 

fie sustenabilă și benefică pentru populație în general, în conformitate cu standardele 

internaționale; condamnă reprimarea, traficul ilicit de droguri, acapararea terenurilor, 

confiscarea și extorcarea ilegale de fonduri efectuate de grupuri armate; reamintește că 

producția și traficul de opium în Afganistan are consecințe devastatoare asupra 

populației locale și a securității generale a țării; 

13. salută faptul că Afganistanul este membru al Inițiativei pentru transparență în industriile 

extractive; solicită insistent guvernului afgan să crească transparența în sectorul minier 

și să stabilească cerințe stricte pentru acordarea de licențe și pentru monitorizare, pentru 

a asigura viabilitatea industriei extractive; îndeamnă guvernul să își intensifice eforturile 

de a proteja resursele publice vitale, cum ar fi pământul și mineralele, de exploatarea de 

către rețelele infracționale și de către insurgenți;  

14. este alături de poporul Afganistanului și insistă asupra faptului că toate părțile implicate 

în conflict trebuie să respecte dreptul internațional umanitar și drepturile tuturor 

membrilor societății, în special minoritățile, femeile și copiii, care sunt afectați în mod 

disproporționat de această situație; îndeamnă autoritățile afgane să pună în aplicare pe 

deplin planul de acțiune ONU-Afganistan semnat la Kabul la 30 ianuarie 2011 în ceea 

ce privește practica „bacha bazi” și să permită reabilitarea copiilor care sunt victime ale 

abuzului sexual; condamnă atacurile asupra spitalelor și clinicilor, școlilor și 

operațiunilor umanitare; condamnă în termenii cei mai vehemenți încălcarea continuă a 

drepturilor omului și violența barbară săvârșite de talibani, Al-Qaida și SI împotriva 

populației din Afganistan; atrage atenția asupra riscurilor asociate returnării foștilor 



 

 

criminali de război, în special Gulbuddin Hekmatyar, fondatorul Hizb-e-Islami, care a 

fost desemnat drept terorist de către SUA în 2003 și a fost asociat cu prezența crescândă 

a SI în Afganistan; 

15. este alarmat de resurgența violenței împotriva femeilor și de eliminarea drepturilor 

femeilor și de condițiile de trai în zonele controlate de talibani în Afganistan; își 

reiterează solicitarea față de parlamentul afgan și guvernul afgan să abroge toate legile 

care conțin elemente de discriminare a femeilor și care reprezintă o încălcare a tratatelor 

internaționale semnate de Afganistan; salută concentrarea asupra capacitării femeilor și 

integrării dimensiunii de gen în cadrul asistenței acordate de UE Afganistanului, și în 

special faptul că 53 % dintre programele UE au egalitatea de gen ca obiectiv major; 

susține întru totul aplicarea integrală a Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 

1325 (2000) privind femeile, pacea și securitatea, precum și a altor măsuri de 

promovare a egalității de gen și a capacitării femeilor și fetelor în Afganistan, precum și 

de combatere a violenței împotriva femeilor; 

16. invită guvernele partenerilor regionali precum țările din Asia Centrală, Iranul, India, 

Rusia și Pakistanul să colaboreze pentru a urmări un acord de pace în Afganistan, o 

dezvoltare socioeconomică continuă și creșterea stabilității interne, precum și 

cooperarea în materie de securitate și de terorism, și încurajează schimbul de informații 

și cooperarea în vederea combaterii teroriștilor și a extremiștilor de ambele părți ale 

frontierei; îndeamnă toți actorii regionali afgani să se angajeze fără rezerve și să 

continue colaborarea transparentă în lupta împotriva terorismului; 

17. reafirmă că este necesar ca comunitatea internațională să își respecte în continuare 

angajamentul său în ceea ce privește Afganistanul și să contribuie la reconstrucția țării, 

la dezvoltarea economiei, precum și la rezistența împotriva terorismului; salută 

angajamentele financiare confirmate de UE și de statele membre la conferința de la 

Bruxelles; solicită, în special, sprijinul pentru inițiativele care abordează nevoile 

prioritare ale persoanelor strămutate intern și ale refugiaților care se întorc în țară; 

18. recunoaște responsabilitățile UE și ale statelor sale membre de a respecta dreptul de a 

solicita protecție internațională și de a participa la programele de relocare ale UNHCR; 

subliniază că dreptul și posibilitatea de a căuta refugiu pe căi sigure și legale sunt 

esențiale pentru prevenirea deceselor în rândul solicitanților de azil; 

19. ia act de încheierea acordului informal de readmisie „Calea comună de urmat” între UE 

și Afganistan; regretă absența unei supravegheri parlamentare și a controlului 

democratic asupra încheierii acestui acord; invită guvernele din regiune să se abțină de 

la repatrierea afganilor; subliniază faptul că aceasta constituie o încălcare directă a 

dreptului internațional umanitar, precum și că numărul tot mai mare de refugiați tratați 

în acest mod nu face altceva decât să confere putere grupurilor teroriste și creează mai 

multă instabilitate în regiune; subliniază că repatrierile către Afganistan pun grav în 

pericol viețile persoanelor returnate, în special în cazul celor singure, fără o rețea 

familială sau de prieteni în Afganistan, care au șanse reduse de supraviețuire; subliniază 

că asistența și cooperarea UE trebuie să fie adaptate pentru realizarea dezvoltării și 

creșterii în țările terțe și de a reduce și, în cele din urmă, eradicarea sărăciei, precum și 

acordarea de stimulente pentru țările terțe care nu cooperează în ceea ce privește 

readmisia migranților aflați în situație neregulamentară, pentru a descuraja în mod forțat 

deplasarea persoanelor sau pentru oprirea fluxurilor de migrație (Rezoluția 



 

 

Parlamentului din 5 aprilie 2017 referitoare la abordarea deplasărilor refugiaților și 

migranților: rolul acțiunii externe a UE1); 

20. ia act de decizia procurorului Tribunalului Penal Internațional de a începe o anchetă 

privind posibilele crimele împotriva umanității comise în Afganistan începând cu 2003; 

21. invită autoritățile afgane să comute toate condamnările la moarte și să reintroducă un 

moratoriu privind execuțiile, în vederea abolirii permanente a pedepsei capitale; invită 

insistent guvernul afgan să implementeze integral Planul său național de eliminare a 

torturii și regretă folosirea torturii și a relelor tratamente împotriva deținuților care au 

legătură cu conflictul de către toate părțile implicate în Afganistan; 

22. își exprimă profunda îngrijorare față de creșterea masivă a numărului de persoane 

strămutate pe plan intern în 2016, cu peste 600 000 de noi strămutări, ceea ce ar putea 

duce la o criză umanitară de proporții; încurajează toate părțile implicate să furnizeze 

asistență acestor afgani vulnerabili și solicită guvernului afgan să contribuie la 

reintegrarea acestora în societatea afgană; subliniază faptul că, potrivit estimărilor 

efectuate de autoritățile afgane, agențiile ONU și alte agenții umanitare, peste 9,3 

milioane de persoane vor fi solicitat asistență umanitară până la sfârșitul anului 2017; 

23. salută intrarea în vigoare provizorie a Acordului de cooperare privind parteneriatul și 

dezvoltarea dintre Uniunea Europeană și Afganistan, la 1 decembrie 2017, care 

reprezintă primul cadru juridic obligatoriu pentru relațiile dintre cele două părți; 

încurajează, de asemenea, ratificarea rapidă a acordului de către statele membre ale UE, 

pentru ca acesta să intre integral în vigoare; 

24. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui 

Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum 

și guvernului și parlamentului Republicii Afganistan. 

 

                                                 
1  Texte adoptate, P8_TA(2017)0124. 


