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6.3.2019 A8-0058/1

Τροπολογία 1
Sabine Lösing, Tania González Peñas
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για εταιρική σχέση και ανάπτυξη (ψήφισμα)
(2015/0302M(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η ΕΕ εξακολουθεί να 
υποστηρίζει τη διαδικασία ειρήνευσης και 
συμφιλίωσης υπό αφγανική ηγεσία και 
ευθύνη και χωρίς αποκλεισμούς, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της 
ειρηνευτικής συμφωνίας που συνήφθη με 
τους Hezb-e-Islami· είναι έτοιμο να 
συμβάλει έμπρακτα στο πλαίσιο κάθε 
κατάλληληου μέσου της ΕΕ, αμέσως μόλις 
υπάρξει ουσιαστική ειρηνευτική 
διαδικασία· καλεί τους Ταλιμπάν να 
καταγγείλουν τη βία, να συμμετάσχουν 
στην ειρηνευτική διαδικασία και να 
αποδεχτούν το Σύνταγμα του Αφγανιστάν· 
τονίζει τη στήριξή του για την 
ολοκληρωμένη ειρηνευτική προσφορά που 
έχει επανειλημμένως προτείνει η 
κυβέρνηση στους Ταλιμπάν· καλεί την 
κοινωνία των πολιτών να συμμετάσχει 
πλήρως στις συνομιλίες αυτές· 
αναγνωρίζει ότι το ζήτημα της 
μακροπρόθεσμης συνδυασμένης διεθνούς 
παρουσίας στον τομέα της ασφάλειας 
πρέπει να αντιμετωπιστεί προκειμένου να 
παρασχεθεί βοήθεια στις αφγανικές 
δυνάμεις ασφαλείας ώστε να 
σταθεροποιηθεί η χώρα και να αποτραπεί 
το ενδεχόμενο να καταστεί εκ νέου 
ασφαλές καταφύγιο για τρομοκρατικές 
ομάδες και πηγή περιφερειακής 
αστάθειας· υπενθυμίζει ότι όλες οι 
πλευρές της σύγκρουσης πρέπει να 

17. τονίζει ότι η ΕΕ εξακολουθεί να 
υποστηρίζει τη διαδικασία ειρήνευσης και 
συμφιλίωσης υπό αφγανική ηγεσία και 
ευθύνη και χωρίς αποκλεισμούς, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της 
ειρηνευτικής συμφωνίας που συνήφθη με 
τους Hezb-e-Islami· είναι έτοιμο να 
συμβάλει έμπρακτα στο πλαίσιο κάθε 
κατάλληληου μέσου της ΕΕ, αμέσως μόλις 
υπάρξει ουσιαστική ειρηνευτική 
διαδικασία· καλεί τους Ταλιμπάν να 
καταγγείλουν τη βία, να συμμετάσχουν 
στην ειρηνευτική διαδικασία και να 
αποδεχτούν το Σύνταγμα του Αφγανιστάν· 
τονίζει τη στήριξή του για την 
ολοκληρωμένη ειρηνευτική προσφορά που 
έχει επανειλημμένως προτείνει η 
κυβέρνηση στους Ταλιμπάν· καλεί την 
κοινωνία των πολιτών να συμμετάσχει 
πλήρως στις συνομιλίες αυτές· υπενθυμίζει 
ότι όλες οι πλευρές της σύγκρουσης πρέπει 
να σέβονται το διεθνές ανθρωπιστικό 
δίκαιο·
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σέβονται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·
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Έκθεση A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για εταιρική σχέση και ανάπτυξη (ψήφισμα)
(2015/0302M(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. τονίζει ότι τέσσερις δεκαετίες 
πολέμων και συγκρούσεων, αρχής 
γενομένης από τη σοβιετική εισβολή στο 
Αφγανιστάν το 1979, οδήγησαν σε πολλά 
από τα άλυτα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει σήμερα το Αφγανιστάν· 
αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο 
των νέων και της αφγανικής διασποράς 
στη διαδικασία οικοδόμησης ενός 
ασφαλούς και καλύτερου μέλλοντος για τη 
χώρα· καλεί την ΕΕ να ταχθεί υπέρ της 
μεταβατικής δικαιοσύνης για τα θύματα 
βίας·

19. τονίζει ότι τέσσερις δεκαετίες 
πολέμων και συγκρούσεων οδήγησαν σε 
πολλά από τα άλυτα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει σήμερα το Αφγανιστάν· 
ζητεί την απόσυρση όλων των 
στρατευμάτων των κρατών μελών της 
ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, δεδομένου 
ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη 
σύγκρουση αυτή· αναγνωρίζει τον ρόλο 
των νέων και της αφγανικής διασποράς 
στη διαδικασία οικοδόμησης ενός 
ασφαλούς και καλύτερου μέλλοντος για τη 
χώρα· καλεί την ΕΕ να ταχθεί υπέρ της 
μεταβατικής δικαιοσύνης για τα θύματα 
βίας·
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Έκθεση A8-0058/2019
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 73

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

73. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 
το γεγονός ότι, μολονότι το άρθρο 28 
παράγραφος 4 της CAPD ορίζει ότι τα 
μέρη θα πρέπει να συνάψουν συμφωνία 
επανεισδοχής, δεν έχει επιτευχθεί επίσημη 
συμφωνία παρά μία άτυπη συμφωνία («Η 
κοινή πορεία»)· θεωρεί σημαντική την 
επισημοποίηση τυχόν συμφωνιών 
επανεισδοχής, ώστε να διασφαλίζεται η 
δημοκρατική λογοδοσία· εκφράζει τη λύπη 
του για την έλλειψη κοινοβουλευτικής 
εποπτείας και δημοκρατικού ελέγχου κατά 
τη σύναψη της «Κοινής Πορείας» και 
τονίζει τη σημασία που έχει η διεξαγωγή 
συνεχούς διαλόγου με τους αρμόδιους 
φορείς για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης 
όσον αφορά το ζήτημα των αφγανών 
προσφύγων στην περιφερειακή του 
διάσταση·

73. σημειώνει το γεγονός ότι, μολονότι 
το άρθρο 28 παράγραφος 4 της CAPD 
ορίζει ότι τα μέρη θα πρέπει να συνάψουν 
συμφωνία επανεισδοχής, δεν έχει 
επιτευχθεί επίσημη συμφωνία παρά μία 
άτυπη συμφωνία («Η κοινή πορεία»)· 
θεωρεί σημαντική την επισημοποίηση 
τυχόν συμφωνιών επανεισδοχής, ώστε να 
διασφαλίζεται η δημοκρατική λογοδοσία· 
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
κοινοβουλευτικής εποπτείας και 
δημοκρατικού ελέγχου κατά τη σύναψη 
της «Κοινής Πορείας» και τονίζει τη 
σημασία που έχει η διεξαγωγή συνεχούς 
διαλόγου με τους αρμόδιους φορείς για την 
εξεύρεση βιώσιμης λύσης όσον αφορά το 
ζήτημα των αφγανών προσφύγων στην 
περιφερειακή του διάσταση·
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 74

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

74. εκφράζει τη λύπη του για το 
μεταναστευτικό κύμα από το Αφγανιστάν 
προς τη Δύση, ιδίως των μορφωμένων και 
των νέων, λόγω έλλειψης προοπτικών στη 
χώρα· τονίζει τη βοήθεια που χορηγεί η ΕΕ 
για τη βελτίωση της ζωής των αφγανών 
μεταναστών στο Πακιστάν και το Ιράν· 
καλεί τις χώρες αυτές να μην απελαύνουν 
τα άτομα αυτά, καθώς αυτό θα μπορούσε 
να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη 
σταθερότητα και την οικονομία του 
Αφγανιστάν· ζητεί την ασφαλή, 
οργανωμένη και εθελοντική επιστροφή 
των προσφύγων στα σπίτια τους·

74. επισημαίνει τη μετανάστευση από 
το Αφγανιστάν προς τη Δύση, ιδίως των 
μορφωμένων και των νέων, λόγω έλλειψης 
προοπτικών στη χώρα, αλλά και εξαιτίας 
των δραματικών κλιματολογικών 
συνθηκών και του συνεχιζόμενου 
πολέμου· τονίζει τη βοήθεια που χορηγεί η 
ΕΕ για τη βελτίωση της ζωής των αφγανών 
μεταναστών στο Πακιστάν και το Ιράν· 
καλεί τις χώρες αυτές να μην απελαύνουν 
τα άτομα αυτά, καθώς αυτό θα μπορούσε 
να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη 
σταθερότητα και την οικονομία του 
Αφγανιστάν· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ 
να σταματήσουν αμέσως τις απελάσεις 
προς το Αφγανιστάν και να 
νομιμοποιήσουν το καθεστώς των 
αφγανών αιτούντων άσυλο, δεδομένου ότι 
το Αφγανιστάν δεν είναι ασφαλής χώρα·
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Έκθεση A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 76

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

76. τονίζει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια 
της ΕΕ προς το Αφγανιστάν δεν θα πρέπει 
να εξετάζεται αποκλειστικά υπό το πρίσμα 
της μετανάστευσης και των στόχων της 
διαχείρισης των συνόρων, και θεωρεί ότι η 
αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να 
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα 
βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης·

76. τονίζει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια 
της ΕΕ προς το Αφγανιστάν δεν θα πρέπει 
να εξετάζεται υπό το πρίσμα της 
μετανάστευσης και των στόχων της 
διαχείρισης των συνόρων, και θεωρεί ότι η 
αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να 
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα 
βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης·
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