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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

6.3.2019 A8-0058/1

Leasú 1
Sabine Lösing, Tania González Peñas
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Comhaontú um Chomhar idir an tAontas agus an Afganastáin maidir le Comhpháirtíocht agus 
Forbairt (rún)
(2015/0302M(NLE))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 17

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

17. ag leagan béim ar thacaíocht 
leanúnach AE don phróiseas síochána 
cuimsitheach ar a bhfuil an Afganastáin i 
gceannas agus ar a bhfuil seilbh aici, lena 
n-áirítear cur chun feidhme an tsocraithe 
síochána arna chomhaontú le Hezb-e-
Islami; réidh le rannchuidiú leis seo le gach 
ionstraim iomchuí de chuid an Aontais a 
luaithe agus a bheidh próiseas síochána 
fónta ann; á iarraidh ar an Talaban an 
foréigean a shéanadh, dul isteach sa 
phróiseas síochána agus glacadh le 
Bunreacht na hAfganastáine; ag cur a 
tacaíocht i bhfáth i dtaca leis an tairiscint 
chuimsitheach síochána arna tabhairt don 
Talaban arís is arís eile ag an rialtas; á 
iarraidh ar an tsochaí shibhialta 
rannpháirtíocht iomlán a bheith aici sna 
cainteanna sin; ag aithint gur gá dul i 
ngleic leis an gceist a bhaineann le 
láithreacht slándála idirnáisiúnta 
fhadtéarmach agus chomhpháirteach 
chun cuidiú le fórsaí slándála na 
hAfganastáine chun an tír a chobhsú 
agus gan ligean di a bheith ina tearmann 
do ghrúpaí sceimhlitheoireachta nó ina 
foinse éagobhsaíochta réigiúnaí arís; á 
iarraidh ar gach páirtí sa choinbhleacht 
urraim a thabhairt don dlí daonnúil 
idirnáisiúnta;

17. ag leagan béim ar thacaíocht 
leanúnach AE don phróiseas síochána 
cuimsitheach ar a bhfuil an Afganastáin i 
gceannas agus ar a bhfuil seilbh aici, lena 
n-áirítear cur chun feidhme an tsocraithe 
síochána arna chomhaontú le Hezb-e-
Islami; réidh le rannchuidiú leis seo le gach 
ionstraim iomchuí de chuid an Aontais a 
luaithe agus a bheidh próiseas síochána 
fónta ann; á iarraidh ar an Talaban an 
foréigean a shéanadh, dul isteach sa 
phróiseas síochána agus glacadh le 
Bunreacht na hAfganastáine; ag cur a 
tacaíocht i bhfáth i dtaca leis an tairiscint 
chuimsitheach síochána arna tabhairt don 
Talaban arís is arís eile ag an rialtas; á 
iarraidh ar an tsochaí shibhialta 
rannpháirtíocht iomlán a bheith aici sna 
cainteanna sin; á iarraidh ar gach páirtí sa 
choinbhleacht urraim a thabhairt don dlí 
daonnúil idirnáisiúnta;
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Leasú 2
Sabine Lösing, Tania González Peñas
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Comhaontú um Chomhar idir an tAontas agus an Afganastáin maidir le Comhpháirtíocht agus 
Forbairt (rún)
(2015/0302M(NLE))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 19

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

19. ag leagan béim ar an bhfíoras gur 
eascair cuid mhaith de na fadhbanna gan 
réiteach atá roimh an Afganastáin inniu as 
daichead bliain cogaidh, ar chuir ionradh 
na Sóivéadach ar an Afganastáin in 1979 
tús leo; i ndáil leis sin, ag aithint ról na 
ndaoine óga agus dhiaspóra na 
hAfganastáine sa phróiseas i dtaca le 
todhchaí níos daingne agus níos fearr a 
thógáil don tír; á iarraidh ar AE tacú le 
ceartas trasnáisiúnta d’íospartaigh an 
fhoréigin;

19. ag leagan béim ar an bhfíoras gur 
eascair cuid mhaith de na fadhbanna gan 
réiteach atá roimh an Afganastáin inniu as 
daichead bliain cogaidh; á iarraidh go 
bhfágfaidh trúpaí Bhallstáit uile AE, 
ECAT agus Mheiriceá an Afganastáin 
láithreach ós rud é nach bhfuil aon 
réiteach míleata ar an gcoinbhleacht seo; 
ag aithint ról na ndaoine óga agus 
dhiaspóra na hAfganastáine sa phróiseas i 
dtaca le todhchaí níos daingne agus níos 
fearr a thógáil don tír; á iarraidh ar AE tacú 
le ceartas trasnáisiúnta d’íospartaigh an 
fhoréigin;
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Leasú 3
Sabine Lösing, Tania González Peñas
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Comhaontú um Chomhar idir an tAontas agus an Afganastáin maidir le Comhpháirtíocht agus 
Forbairt (rún)
(2015/0302M(NLE))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 73

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

73. ag cur in iúl gur oth léi an fíoras 
nach bhfuil aon chomhaontú foirmiúil 
bainte amach in ainneoin Airteagal 28(4) 
CAPD a deir gur cheart go dtabharfadh na 
Comhpháirtithe comhaontú um athligean 
isteach i gcrích agus nach bhfuil ann ach 
comhaontú neamhfhoirmiúil – an 
Comhghníomh don Todhchaí; ag brath go 
bhfuil sé tábhachtach go gcuirfí comhaontú 
ar bith um athligean isteach ar bhonn 
foirmiúil chun cuntasacht dhaonlathach a 
áirithiú; ag cur in iúl gur oth léi an easpa 
formhaoirseacht pharlaiminteach agus rialú 
daonlathach ar thabhairt i gcríoch an 
Chomhghnímh don Todhchaí agus ag cur i 
bhfios an tábhacht a bhaineann le hidirphlé 
leanúnach le gníomhaithe ábhartha a 
sheoladh chun réiteach inbhuanaithe maidir 
leis an ngné réigiúnach a aimsiú i dtaca le 
saincheist na ndídeanaithe Afganastánacha;

73. ag tabhairt dá haire nach bhfuil 
aon chomhaontú foirmiúil bainte amach in 
ainneoin Airteagal 28(4) CAPD a deir gur 
cheart go dtabharfadh na Comhpháirtithe 
comhaontú um athligean isteach i gcrích 
agus nach bhfuil ann ach comhaontú 
neamhfhoirmiúil – an Comhghníomh don 
Todhchaí; ag brath go bhfuil sé 
tábhachtach go gcuirfí comhaontú ar bith 
um athligean isteach ar bhonn foirmiúil 
chun cuntasacht dhaonlathach a áirithiú; ag 
cur in iúl gur oth léi an easpa 
formhaoirseacht pharlaiminteach agus rialú 
daonlathach ar thabhairt i gcríoch an 
Chomhghnímh don Todhchaí agus ag cur i 
bhfios an tábhacht a bhaineann le hidirphlé 
leanúnach le gníomhaithe ábhartha a 
sheoladh chun réiteach inbhuanaithe maidir 
leis an ngné réigiúnach a aimsiú i dtaca le 
saincheist na ndídeanaithe Afganastánacha;
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Leasú 4
Sabine Lösing, Tania González Peñas
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Comhaontú um Chomhar idir an tAontas agus an Afganastáin maidir le Comhpháirtíocht agus 
Forbairt (rún)
(2015/0302M(NLE))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 74

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

74. ag cur in iúl gur oth léi an 
sreabhadh imirce ón Afganastáin chuig an 
Iarthar, go háirithe i gcás na ndaoine oilte 
agus óga, mar gheall ar easpa deiseanna sa 
tír; ag cur i bhfáth cúnamh AE chun saolta 
eisimirceach Afganastánach atá scaipthe 
amach sa Phacastáin agus san Iaráin a 
fheabhsú; á iarraidh ar na tíortha sin gan na 
daoine sin a dhíbirt, ar rud é a d’fhéadfadh 
éifeacht an-dhiúltach a bheith aige ar 
chobhsaíocht agus ar gheilleagar na 
hAfganastáine; ag tathant go ndéanfaí 
filleadh dídeanaithe chuig a mbailte a 
eagrú ar bhealach sábháilte, eagraithe 
agus deonach;

74. ag cur i bhfios an imirce ón 
Afganastáin chuig an Iarthar, go háirithe i 
gcás na ndaoine oilte agus óga, mar gheall 
ar easpa deiseanna sa tír; mar aon le dálaí 
suntasacha aeráide agus cogadh 
leanúnach; ag cur i bhfáth cúnamh AE 
chun saolta eisimirceach Afganastánach atá 
scaipthe amach sa Phacastáin agus san 
Iaráin a fheabhsú; á iarraidh ar na tíortha 
sin gan na daoine sin a dhíbirt, ar rud é a 
d’fhéadfadh éifeacht an-dhiúltach a bheith 
aige ar chobhsaíocht agus ar gheilleagar na 
hAfganastáine; á iarraidh ar Bhallstáit AE 
deireadh láithreach a chur le díbirt 
daoine ar ais chuig an Afganastáin agus 
stádas dleathach a thabhairt d’iarrthóirí 
tearmainn Afganastánacha de bhrí nach 
tír shábháilte í an Afganastáin;
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Leasú 5
Sabine Lösing, Tania González Peñas
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Comhaontú um Chomhar idir an tAontas agus an Afganastáin maidir le Comhpháirtíocht agus 
Forbairt (rún)
(2015/0302M(NLE))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 76

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

76. ag leagan béim ar an bhfíoras nár 
cheart féachaint ar chúnamh um fhorbairt 
ón AE don Afganastáin go heisiach ó 
thaobh na himirce de agus ó thaobh 
chuspóirí an bhainistithe teorainneacha de, 
agus ag meas gur cheart go rachadh cabhair 
um fhorbairt i ngleic le bunchúiseanna na 
himirce go héifeachtach;

76. ag leagan béim ar an bhfíoras nár 
cheart féachaint ar chúnamh um fhorbairt 
ón AE don Afganastáin ó thaobh na 
himirce de agus ó thaobh chuspóirí an 
bhainistithe teorainneacha de, agus ag 
meas gur cheart go rachadh cabhair um 
fhorbairt i ngleic le bunchúiseanna na 
himirce go héifeachtach;

Or. en


