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A8-0058/1

Изменение 1
Сабине Льозинг, Таня Гонсалес Пеняс
от името на групата GUE/NGL
Доклад
A8-0058/2019
Анна Елжбета Фотига
Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан
(резолюция)
(2015/0302M(NLE))
Предложение за резолюция
Параграф 17
Предложение за резолюция

Изменение

17.
подчертава, че ЕС продължава да
подкрепя ръководения и контролиран от
Афганистан приобщаващ мирен и
помирителен процес, включително
изпълнението на мирното споразумение,
договорено с групировката Хезб-еИслами; изразява готовност да
допринася за това с всички подходящи
инструменти на ЕС веднага щом има
съдържателен мирен процес; призовава
талибаните да се откажат от насилието,
да се присъединят към мирния процес и
да приемат конституцията на
Афганистан; подчертава своята
подкрепа за всеобхватното мирно
предложение към талибаните, отправено
многократно от правителството;
призовава гражданското общество да
участва пълноценно в тези разговори;
признава, че е необходимо да се
разгледа въпросът за дългосрочно
комбинирано международно
присъствие на сили за сигурност, за
да се помогне на афганистанските
сили за сигурност да стабилизират
държавата и да се предотврати
превръщането ѝ отново в сигурно
убежище за терористични групи и
източник на регионална
нестабилност; призовава всички
страни в конфликта да спазват

17.
подчертава, че ЕС продължава да
подкрепя ръководения и контролиран от
Афганистан приобщаващ мирен и
помирителен процес, включително
изпълнението на мирното споразумение,
договорено с групировката Хезб-еИслами; изразява готовност да
допринася за това с всички подходящи
инструменти на ЕС веднага щом има
съдържателен мирен процес; призовава
талибаните да се откажат от насилието,
да се присъединят към мирния процес и
да приемат конституцията на
Афганистан; подчертава своята
подкрепа за всеобхватното мирно
предложение към талибаните, отправено
многократно от правителството;
призовава гражданското общество да
участва пълноценно в тези разговори;
призовава всички страни в конфликта да
спазват международното хуманитарно
право;
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международното хуманитарно право;
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Изменение 2
Сабине Льозинг, Таня Гонсалес Пеняс
от името на групата GUE/NGL
Доклад
A8-0058/2019
Анна Елжбета Фотига
Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан
(резолюция)
(2015/0302M(NLE))
Предложение за резолюция
Параграф 19
Предложение за резолюция

Изменение

19.
подчертава, че четирите
десетилетия на войни и конфликт,
започнали със съветската инвазия в
Афганистан през 1979 г., са причина за
много от нерешените проблеми, пред
които е изправен Афганистан днес;
признава във връзка с това ролята на
младите хора и афганистанската
диаспора в процеса на изграждане на
по-сигурно и по-добро бъдеще за
страната; призовава ЕС да подкрепи
правосъдие в условията на преход за
жертвите на насилието;

19.
подчертава, че четирите
десетилетия на война и конфликт са
причина за много от нерешените
проблеми, пред които е изправен
Афганистан днес; призовава за
незабавното изтегляне на всички
войски на държави – членки на ЕС, на
НАТО и на САЩ, тъй като не
съществува военно решение на този
конфликт; признава ролята на младите
хора и афганистанската диаспора в
процеса на изграждане на по-сигурно и
по-добро бъдеще за страната; призовава
ЕС да подкрепи правосъдие в условията
на преход за жертвите на насилието;
Or. en
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Изменение 3
Сабине Льозинг, Таня Гонсалес Пеняс
от името на групата GUE/NGL
Доклад
A8-0058/2019
Анна Елжбета Фотига
Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан
(резолюция)
(2015/0302M(NLE))
Предложение за резолюция
Параграф 73
Предложение за резолюция

Изменение

73.
изразява съжаление за това, че
въпреки член 28, параграф 4 от
Споразумението за сътрудничество за
партньорство и развитие, който
предвижда страните да сключат
споразумение за обратно приемане, не е
постигнато официално споразумение, а
само неформално споразумение за
съвместни бъдещи действия на ЕС и
Афганистан по миграционните въпроси;
счита, че е важно всички споразумения
относно обратното приемане да имат
официален характер, за да се гарантира
демократичната отчетност; изразява
съжаление за липсата на парламентарен
и демократичен контрол по отношение
на сключването на неформалното
споразумение за съвместни бъдещи
действия на ЕС и Афганистан по
миграционните въпроси и подчертава,
че е важно да се поддържа постоянен
диалог със съответните участници, с цел
да се намери устойчиво решение на
регионалното измерение на въпроса за
афганистанските бежанци;

73.
отбелязва факта, че въпреки
член 28, параграф 4 от Споразумението
за сътрудничество за партньорство и
развитие, който предвижда страните да
сключат споразумение за обратно
приемане, не е постигнато официално
споразумение, а само неформално
споразумение за съвместни бъдещи
действия на ЕС и Афганистан по
миграционните въпроси; счита, че е
важно всички споразумения относно
обратното приемане да имат официален
характер, за да се гарантира
демократичната отчетност; изразява
съжаление за липсата на парламентарен
и демократичен контрол по отношение
на сключването на неформалното
споразумение за съвместни бъдещи
действия на ЕС и Афганистан по
миграционните въпроси и подчертава,
че е важно да се поддържа постоянен
диалог със съответните участници, с цел
да се намери устойчиво решение на
регионалното измерение на въпроса за
афганистанските бежанци;
Or. en
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Изменение 4
Сабине Льозинг, Таня Гонсалес Пеняс
от името на групата GUE/NGL
Доклад
A8-0058/2019
Анна Елжбета Фотига
Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан
(резолюция)
(2015/0302M(NLE))
Предложение за резолюция
Параграф 74
Предложение за резолюция

Изменение

74.
изразява съжаление относно
миграционната вълна от Афганистан
на запад, особено на образованите и на
младите хора, поради липсата на
перспективи в държавата; подчертава
помощта на ЕС за подобряване на
живота на афганистанските емигранти,
разселени в Пакистан и Иран; призовава
тези държави да не връщат насилствено
тези лица, което може да има дълбоко
отрицателно въздействие върху
стабилността и икономиката на
Афганистан; настоятелно призовава
връщането на бежанците в домовете
им да бъде безопасно, организирано и
доброволно;

74.
подчертава миграцията от
Афганистан на запад, особено на
образованите и на младите хора, поради
липсата на перспективи в държавата,
както и драматичните климатични
условия и продължаващата война;
подчертава помощта на ЕС за
подобряване на живота на
афганистанските емигранти, разселени в
Пакистан и Иран; призовава тези
държави да не връщат насилствено тези
лица, което може да има дълбоко
отрицателно въздействие върху
стабилността и икономиката на
Афганистан; призовава държавите –
членки на ЕС, незабавно да спрат
депортиранията в Афганистан и да
узаконят статута на търсещи
убежище лица от Афганистан, тъй
като Афганистан не е сигурна
страна;
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Изменение 5
Сабине Льозинг, Таня Гонсалес Пеняс
от името на групата GUE/NGL
Доклад
A8-0058/2019
Анна Елжбета Фотига
Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан
(резолюция)
(2015/0302M(NLE))
Предложение за резолюция
Параграф 76
Предложение за резолюция
76.
подчертава, че помощта за
развитие, която ЕС предоставя на
Афганистан, не следва да се разглежда
единствено през призмата на
миграцията и целите на управлението на
границите, и счита, че помощта за
развитие следва да се насочи към
ефективното отстраняване на
първопричините за миграцията;

Изменение
76.
подчертава, че помощта за
развитие, която ЕС предоставя на
Афганистан, не следва да се разглежда
през призмата на миграцията и целите
на управлението на границите, и счита,
че помощта за развитие следва да се
насочи към ефективното отстраняване
на първопричините за миграцията;

Or. en
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