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Ændringsforslag 1
Sabine Lösing, Tania González Peñas
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan (beslutning)
(2015/0302M(NLE))

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. understreger EU's fortsatte støtte til 
den inklusive, afghansk-ledede og 
afghansk-internaliserede fredsproces, 
herunder gennemførelsen af den 
fredsaftale, der er indgået med Hezb-e-
Islami; står klar til at bidrage hertil med 
alle hensigtsmæssige EU-instrumenter, så 
snart fredsprocessen udviser reelle 
perspektiver; opfordrer Taleban til at 
fordømme vold, tilslutte sig fredsprocessen 
og acceptere den afghanske forfatning; 
understreger sin støtte til det omfattende 
fredstilbud til Taleban, som regeringen 
gentagne gange har fremsat; opfordrer til 
fuld inddragelse af civilsamfundet i disse 
forhandlinger; erkender, at spørgsmålet 
om en langsigtet kombineret 
international, militær tilstedeværelse skal 
løses for således at bistå de afghanske 
sikkerhedsstyrker med at stabilisere landet 
og forhindre, at det endnu en gang bliver 
et tilholdssted for terrorgrupper og en 
kilde til regional ustabilitet; opfordrer alle 
parter i konflikten til at respektere den 
humanitære folkeret;

17. understreger EU's fortsatte støtte til 
den inklusive, afghansk-ledede og 
afghansk-internaliserede fredsproces, 
herunder gennemførelsen af den 
fredsaftale, der er indgået med Hezb-e-
Islami; står klar til at bidrage hertil med 
alle hensigtsmæssige EU-instrumenter, så 
snart fredsprocessen udviser reelle 
perspektiver; opfordrer Taleban til at 
fordømme vold, tilslutte sig fredsprocessen 
og acceptere den afghanske forfatning; 
understreger sin støtte til det omfattende 
fredstilbud til Taleban, som regeringen 
gentagne gange har fremsat; opfordrer til 
fuld inddragelse af civilsamfundet i disse 
forhandlinger; opfordrer alle parter i 
konflikten til at respektere den humanitære 
folkeret;
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Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. fremhæver, at fire årtiers krig og 
konflikter, som begyndte med 
Sovjetunionens invasion af Afghanistan i 
1979, førte til mange af de uløste 
problemer, som Afghanistan står over for i 
dag; anerkender i denne henseende de 
unges og de afghanske diasporaers rolle i 
processen med at opbygge en sikker og 
bedre fremtid for landet; opfordrer EU til at 
støtte retsopgør for ofrene for volden;

19. fremhæver, at fire årtiers krig og 
konflikter har skabt mange af de uløste 
problemer, som Afghanistan står over for i 
dag; opfordrer derfor til, at alle tropper 
fra EU-medlemsstaterne, NATO-landene 
og USA trækkes ud, da der ikke er nogen 
militær løsning på denne konflikt; 
anerkender de unges og den afghanske 
diasporas rolle i processen med at opbygge 
en sikker og bedre fremtid for landet; 
opfordrer EU til at støtte retsopgør for 
ofrene for volden;

Or. en



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

DA Forenet i mangfoldighed DA

6.3.2019 A8-0058/3

Ændringsforslag 3
Sabine Lösing, Tania González Peñas
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan (beslutning)
(2015/0302M(NLE))

Forslag til beslutning
Punkt 73

Forslag til beslutning Ændringsforslag

73. beklager, at der på trods af artikel 
28, stk. 4, i samarbejdsaftalen, som fastslår, 
at parterne skal indgå en 
tilbagetagelsesaftale, ikke er opnået nogen 
formel aftale, men blot den uformelle Joint 
Way Forward-aftale; anser det for vigtigt, 
at enhver aftale om tilbagetagelse 
formaliseres med henblik på at sikre 
demokratisk ansvarlighed; beklager 
manglen på parlamentarisk overvågning og 
demokratisk kontrol med indgåelsen af 
Joint Way Forward-aftalen og understreger 
betydningen af at føre en løbende dialog 
med de relevante aktører med henblik på at 
finde en holdbar løsning på den regionale 
dimension af spørgsmålet om afghanske 
flygtninge;

73. bemærker, at der på trods af artikel 
28, stk. 4, i samarbejdsaftalen, som fastslår, 
at parterne skal indgå en 
tilbagetagelsesaftale, ikke er opnået nogen 
formel aftale, men blot den uformelle Joint 
Way Forward-aftale; anser det for vigtigt, 
at enhver aftale om tilbagetagelse 
formaliseres med henblik på at sikre 
demokratisk ansvarlighed; beklager 
manglen på parlamentarisk overvågning og 
demokratisk kontrol med indgåelsen af 
Joint Way Forward-aftalen og understreger 
betydningen af at føre en løbende dialog 
med de relevante aktører med henblik på at 
finde en holdbar løsning på den regionale 
dimension af spørgsmålet om afghanske 
flygtninge;
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Punkt 74

Forslag til beslutning Ændringsforslag

74. beklager, at mange mennesker, 
navnlig uddannede og unge, udvandrer til 
Vesten på grund af ringe fremtidsudsigter i 
landet; understreger, at EU udbetaler 
bistand til forbedring af levevilkårene for 
de afghanere, der er udvandret til Pakistan 
og Iran; opfordrer de nævnte lande til ikke 
at udvise disse personer, da det kan få en 
meget negativ indvirkning på stabiliteten 
og økonomien i Afghanistan; opfordrer til, 
at der sørges for, at flygtninge kan vende 
tilbage til deres hjem på en sikker og 
fredelig måde og på frivillig basis;

74. fremhæver emigrationen fra 
Afghanistan til Vesten, navnlig af 
uddannede og unge, på grund af ringe 
fremtidsudsigter i landet, voldsomme 
klimatiske forhold og den stadige 
krigstilstand; understreger, at EU udbetaler 
bistand til forbedring af levevilkårene for 
de afghanere, der er udvandret til Pakistan 
og Iran; opfordrer de nævnte lande til ikke 
at udvise disse personer, da det kan få en 
meget negativ indvirkning på stabiliteten 
og økonomien i Afghanistan; opfordrer 
EU's medlemsstater til øjeblikkeligt at 
stoppe deportationerne tilbage til 
Afghanistan og til at legalisere afghanske 
asylansøgeres status, da Afghanistan ikke 
er et sikkert land;
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

76. understreger, at EU's 
udviklingsbistand til Afghanistan ikke 
udelukkende bør anskues ud fra 
synsvinklen migration og målene for 
grænseforvaltning, og mener, at 
udviklingsbistanden bør tage fat på de 
grundlæggende årsager til migration;

76. understreger, at EU's 
udviklingsbistand til Afghanistan ikke bør 
anskues ud fra synsvinklen migration og 
målene for grænseforvaltning, og mener, at 
udviklingsbistanden bør tage fat på de 
grundlæggende årsager til migration;

Or. en


