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6.3.2019 A8-0058/1

Tarkistus 1
Sabine Lösing, Tania González Peñas
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystyötä koskeva yhteistyösopimus 
(päätöslauselma)
(2015/0302M(NLE))

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa EU:n jatkuvaa tukea 
osallistavalle, afganistanilaisten johtamalle 
ja omakseen kokemalle rauhan- ja 
sovintoprosessille, myös Hezb-e-Islamin 
kanssa tehdyn rauhansopimuksen 
täytäntöönpanolle; on valmis osallistumaan 
tähän kaikkien EU:n asiaankuuluvien 
välineiden avulla heti, kun käynnistetään 
mielekäs rauhanprosessi; kehottaa 
Talibania sanoutumaan irti väkivallasta, 
osallistumaan rauhanprosessiin ja 
hyväksymään Afganistanin perustuslain; 
korostaa tukevansa hallituksen toistuvasti 
Talibanille tekemää kattavaa 
rauhantarjousta; kehottaa 
kansalaisyhteiskuntaa osallistumaan 
täysimääräisesti näihin keskusteluihin; 
toteaa, että on tarpeen käsitellä kysymystä 
pitkäaikaisesta yhdistetystä 
kansainvälisestä sotilaallisesta 
läsnäolosta, jotta voidaan auttaa 
Afganistanin turvallisuusjoukkoja 
vakauttamaan maa ja estämään sen 
muuttuminen taas terroristiryhmien 
turvapaikaksi ja alueellisen epävakauden 
lähteeksi; kehottaa konfliktin kaikkia 
osapuolia noudattamaan kansainvälistä 
humanitaarista oikeutta;

17. korostaa EU:n jatkuvaa tukea 
osallistavalle, afganistanilaisten johtamalle 
ja omakseen kokemalle rauhan- ja 
sovintoprosessille, myös Hezb-e-Islamin 
kanssa tehdyn rauhansopimuksen 
täytäntöönpanolle; on valmis osallistumaan 
tähän kaikkien EU:n asiaankuuluvien 
välineiden avulla heti, kun käynnistetään 
mielekäs rauhanprosessi; kehottaa 
Talibania sanoutumaan irti väkivallasta, 
osallistumaan rauhanprosessiin ja 
hyväksymään Afganistanin perustuslain; 
korostaa tukevansa hallituksen toistuvasti 
Talibanille tekemää kattavaa 
rauhantarjousta; kehottaa 
kansalaisyhteiskuntaa osallistumaan 
täysimääräisesti näihin keskusteluihin; 
kehottaa konfliktin kaikkia osapuolia 
noudattamaan kansainvälistä 
humanitaarista oikeutta;
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6.3.2019 A8-0058/2

Tarkistus 2
Sabine Lösing, Tania González Peñas
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystyötä koskeva yhteistyösopimus 
(päätöslauselma)
(2015/0302M(NLE))

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että neljä vuosikymmentä 
sotaa ja konfliktia, joka alkoi 
Neuvostoliiton hyökätessä Afganistaniin 
vuonna 1979, ovat johtaneet moniin 
Afganistanin nykyisiin ratkaisemattomiin 
ongelmiin; on tietoinen nuorten ja 
Afganistanin maastamuuttajayhteisöjen 
roolista prosessissa turvallisemman ja 
paremman tulevaisuuden rakentamiseksi 
maahan; kehottaa EU:ta tukemaan 
väkivallan uhreja koskevia siirtymäkauden 
oikeusjärjestelyjä;

19. korostaa, että neljä vuosikymmentä 
sotaa ja konfliktia ovat johtaneet moniin 
Afganistanin nykyisiin ratkaisemattomiin 
ongelmiin; kehottaa vetämään välittömästi 
kaikki EU:n jäsenvaltioiden, Naton ja 
Yhdysvaltojen joukot pois maasta, koska 
konfliktiin ei ole sotilaallista ratkaisua; on 
tietoinen nuorten ja Afganistanin 
maastamuuttajayhteisöjen roolista 
prosessissa turvallisemman ja paremman 
tulevaisuuden rakentamiseksi maahan; 
kehottaa EU:ta tukemaan väkivallan uhreja 
koskevia siirtymäkauden 
oikeusjärjestelyjä;
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Tarkistus 3
Sabine Lösing, Tania González Peñas
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystyötä koskeva yhteistyösopimus 
(päätöslauselma)
(2015/0302M(NLE))

Päätöslauselmaesitys
73 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

73. pitää valitettavana, että huolimatta 
kumppanuutta ja kehitystä koskevan 
yhteistyösopimuksen 28 artiklan 
4 kohdasta, jossa todetaan, että osapuolten 
olisi tehtävä takaisinottosopimus, virallista 
sopimusta ei ole tehty, vaan ainoastaan 
epävirallinen sopimus – yhteinen 
etenemissuunnitelma; pitää tärkeänä, että 
kaikki takaisinottoa koskevat sopimukset 
olisi virallistettava demokraattisen 
vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi; 
pitää valitettavana, että yhteisen 
etenemissuunnitelman tekemiseen ei 
sovellettu parlamentaarista ja 
demokraattista valvontaa, ja korostaa, että 
on tärkeää käydä jatkuvaa vuoropuhelua 
asianomaisten toimijoiden kanssa kestävän 
ratkaisun löytämiseksi Afganistanin 
pakolaisia koskevan ongelman alueellisiin 
näkökohtiin;

73. panee merkille, että huolimatta 
kumppanuutta ja kehitystä koskevan 
yhteistyösopimuksen 28 artiklan 
4 kohdasta, jossa todetaan, että osapuolten 
olisi tehtävä takaisinottosopimus, virallista 
sopimusta ei ole tehty, vaan ainoastaan 
epävirallinen sopimus – yhteinen 
etenemissuunnitelma; pitää tärkeänä, että 
kaikki takaisinottoa koskevat sopimukset 
olisi virallistettava demokraattisen 
vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi; 
pitää valitettavana, että yhteisen 
etenemissuunnitelman tekemiseen ei 
sovellettu parlamentaarista ja 
demokraattista valvontaa, ja korostaa, että 
on tärkeää käydä jatkuvaa vuoropuhelua 
asianomaisten toimijoiden kanssa kestävän 
ratkaisun löytämiseksi Afganistanin 
pakolaisia koskevan ongelman alueellisiin 
näkökohtiin;
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Tarkistus 4
Sabine Lösing, Tania González Peñas
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystyötä koskeva yhteistyösopimus 
(päätöslauselma)
(2015/0302M(NLE))

Päätöslauselmaesitys
74 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

74. pitää valitettavana erityisesti 
koulutettujen ihmisten ja nuorten 
muuttoaaltoa Afganistanista länteen, joka 
johtuu tulevaisuudennäkymien 
puuttumisesta maassa; korostaa EU:n apua 
Pakistanissa ja Iranissa asuvien 
afganistanilaisten siirtolaisten elämän 
parantamiseksi; kehottaa näitä maita 
olemaan karkottamatta kyseisiä henkilöitä, 
koska katkottamisella voisi olla erittäin 
kielteinen vaikutus Afganistanin vakauteen 
ja talouteen; vaatii, että pakolaisten 
palauttaminen koteihinsa järjestetään 
turvallisesti, hallitusti ja vapaaehtoisesti;

74. korostaa erityisesti koulutettujen 
ihmisten ja nuorten maastamuuttoaaltoa 
Afganistanista länteen, joka johtuu 
tulevaisuudennäkymien puuttumisesta 
maassa sekä poikkeuksellisista ilmasto-
oloista ja sodan jatkumisesta; korostaa 
EU:n apua Pakistanissa ja Iranissa asuvien 
afganistanilaisten siirtolaisten elämän 
parantamiseksi; kehottaa näitä maita 
olemaan karkottamatta kyseisiä henkilöitä, 
koska katkottamisella voisi olla erittäin 
kielteinen vaikutus Afganistanin vakauteen 
ja talouteen; kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
lopettamaan välittömästi karkotukset 
Afganistaniin ja laillistamaan 
afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden 
aseman, sillä Afganistan ei ole turvallinen 
maa;
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6.3.2019 A8-0058/5

Tarkistus 5
Sabine Lösing, Tania González Peñas
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystyötä koskeva yhteistyösopimus 
(päätöslauselma)
(2015/0302M(NLE))

Päätöslauselmaesitys
76 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

76. korostaa, että Afganistanille 
annettavaa EU:n kehitysapua ei pitäisi 
nähdä pelkästään maahanmuuton ja 
rajavalvonnan näkökulmasta, ja katsoo, 
että kehitysavulla olisi puututtava 
tehokkaasti muuttoliikkeen perimmäisiin 
syihin;

76. korostaa, että Afganistanille 
annettavaa EU:n kehitysapua ei pitäisi 
nähdä maahanmuuton ja rajavalvonnan 
näkökulmasta, ja katsoo, että kehitysavulla 
olisi puututtava tehokkaasti muuttoliikkeen 
perimmäisiin syihin;

Or. en


