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Pakeitimas 1
Sabine Lösing, Tania González Peñas
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas (rezoliucija)
(2015/0302M(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. atkreipia dėmesį į ES nuolat 
reiškiamą paramą įtraukiam taikos ir 
susitaikymo procesui, kuriam vadovautų ir 
už kurį būtų atsakingas Afganistanas, 
įskaitant taikos susitarimo, dėl kurio 
susitarta su grupuote „Hezb-e-Islami“, 
įgyvendinimą; yra pasirengęs prisidėti šiuo 
klausimu visomis tinkamomis ES 
priemonėmis, kai tik bus pradėtas vykdyti 
prasmingas taikos procesas; ragina 
Talibaną pasmerkti smurtą, prisijungti prie 
taikos proceso ir pripažinti Afganistano 
Konstituciją; pabrėžia, kad remia 
vyriausybės kelis kartus pateiktą 
visapusišką taikos pasiūlymą Talibanui; 
ragina pilietinę visuomenę visapusiškai 
dalyvauti šiose derybose; pripažįsta, kad 
reikės spręsti ilgalaikių jungtinių 
tarptautinių saugumo pajėgų dislokavimo 
klausimą, siekiant padėti Afganistano 
saugumo pajėgoms stabilizuoti šalį ir 
užkirsti kelią tam, kad ji vėl netaptų 
saugiu prieglobsčiu teroristinėms 
grupėms ir regioninio nestabilumo 
šaltiniu; ragina visas konflikto šalis 
laikytis tarptautinės humanitarinės teisės;

17. atkreipia dėmesį į ES nuolat 
reiškiamą paramą įtraukiam taikos ir 
susitaikymo procesui, kuriam vadovautų ir 
už kurį būtų atsakingas Afganistanas, 
įskaitant taikos susitarimo, dėl kurio 
susitarta su grupuote „Hezb-e-Islami“, 
įgyvendinimą; yra pasirengęs prisidėti šiuo 
klausimu visomis tinkamomis ES 
priemonėmis, kai tik bus pradėtas vykdyti 
prasmingas taikos procesas; ragina 
Talibaną pasmerkti smurtą, prisijungti prie 
taikos proceso ir pripažinti Afganistano 
Konstituciją; pabrėžia, kad remia 
vyriausybės kelis kartus pateiktą 
visapusišką taikos pasiūlymą Talibanui; 
ragina pilietinę visuomenę visapusiškai 
dalyvauti šiose derybose; ragina visas 
konflikto šalis laikytis tarptautinės 
humanitarinės teisės;
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Pakeitimas 2
Sabine Lösing, Tania González Peñas
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas (rezoliucija)
(2015/0302M(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. pabrėžia, kad keturi karo ir 
konfliktų dešimtmečiai, pradedant sovietų 
invazija į Afganistaną 1979 m., lėmė 
daugybę neišspręstų problemų, su kuriomis 
šiandien susiduria Afganistanas; 
atsižvelgdamas į tai pripažįsta jaunimo ir 
Afganistano diasporos vaidmenį saugesnės 
ir geresnės šalies ateities kūrimo procese; 
ragina ES remti pereinamojo laikotarpio 
teisingumą smurto aukoms;

19. pabrėžia, kad keturi karo ir 
konfliktų dešimtmečiai lėmė daugybę 
neišspręstų problemų, su kuriomis šiandien 
susiduria Afganistanas; ragina nedelsiant 
iš šalies išvesti visas ES valstybių narių, 
NATO ir JAV karines pajėgas, nes šio 
konflikto karinėmis priemonėmis išspręsti 
nepavyks; pripažįsta jaunimo ir 
Afganistano diasporos vaidmenį saugesnės 
ir geresnės šalies ateities kūrimo procese; 
ragina ES remti pereinamojo laikotarpio 
teisingumą smurto aukoms;
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Pakeitimas 3
Sabine Lösing, Tania González Peñas
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas (rezoliucija)
(2015/0302M(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
73 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

73. apgailestauja dėl to, kad, nepaisant 
bendradarbiavimo partnerystės ir 
vystymosi srityje susitarimo 28 straipsnio 4 
dalies, kurioje teigiama, kad susitarimo 
šalys turėtų sudaryti readmisijos 
susitarimą, nebuvo pasiektas joks oficialus 
susitarimas, tačiau buvo pasiektas 
neoficialus susitarimas dėl bendrų tolesnių 
veiksmų; mano, jog svarbu, kad visi 
susitarimai dėl readmisijos būtų oficialiai 
įtvirtinti siekiant užtikrinti demokratinę 
atskaitomybę; apgailestauja dėl to, kad 
trūksta su bendrais tolesniais veiksmais 
susijusios parlamentinės priežiūros ir 
demokratinės kontrolės, ir pabrėžia, kad 
svarbu nuolat palaikyti dialogą su 
atitinkamais subjektais siekiant rasti tvarų 
sprendimą dėl Afganistano pabėgėlių 
klausimo regioninio aspekto;

73. atkreipia dėmesį į tai, kad, 
nepaisant bendradarbiavimo partnerystės ir 
vystymosi srityje susitarimo 28 straipsnio 4 
dalies, kurioje teigiama, kad susitarimo 
šalys turėtų sudaryti readmisijos 
susitarimą, nebuvo pasiektas joks oficialus 
susitarimas, tačiau buvo pasiektas 
neoficialus susitarimas dėl bendrų tolesnių 
veiksmų; mano, jog svarbu, kad visi 
susitarimai dėl readmisijos būtų oficialiai 
įtvirtinti siekiant užtikrinti demokratinę 
atskaitomybę; apgailestauja dėl to, kad 
trūksta su bendrais tolesniais veiksmais 
susijusios parlamentinės priežiūros ir 
demokratinės kontrolės, ir pabrėžia, kad 
svarbu nuolat palaikyti dialogą su 
atitinkamais subjektais siekiant rasti tvarų 
sprendimą dėl Afganistano pabėgėlių 
klausimo regioninio aspekto;
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Pakeitimas 4
Sabine Lösing, Tania González Peñas
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas (rezoliucija)
(2015/0302M(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
74 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

74. apgailestauja dėl migracijos 
bangos iš Afganistano į Vakarus, visų 
pirma, išsilavinusių žmonių ir jaunimo, dėl 
to, kad šalyje trūksta perspektyvų; atkreipia 
dėmesį į ES pagalbą, kuria siekiama 
pagerinti Afganistano emigrantų gyvenimą 
Pakistane ir Irane; ragina šias šalis 
neišsiųsti šių asmenų, nes tai gali turėti 
didelį neigiamą poveikį Afganistano 
stabilumui ir ekonomikai; primygtinai 
ragina užtikrinti, kad pabėgėlių grįžimas į 
savo namus vyktų saugiai, tvarkingai ir 
savanorišku pagrindu;

74. atkreipia dėmesį į emigraciją iš 
Afganistano į Vakarus, visų pirma, 
išsilavinusių žmonių ir jaunimo, dėl to, kad 
šalyje trūksta perspektyvų, taip pat dėl 
dramatiškų klimato sąlygų ir 
tebevykstančio karo; atkreipia dėmesį į ES 
pagalbą, kuria siekiama pagerinti 
Afganistano emigrantų gyvenimą Pakistane 
ir Irane; ragina šias šalis neišsiųsti šių 
asmenų, nes tai gali turėti didelį neigiamą 
poveikį Afganistano stabilumui ir 
ekonomikai; ragina ES valstybes nares 
nedelsiant sustabdyti priverstinį 
išsiuntimą atgal į Afganistaną ir įteisinti 
Afganistano prieglobsčio prašytojų 
statusą, nes Afganistanas nėra saugi šalis;
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Pakeitimas 5
Sabine Lösing, Tania González Peñas
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas (rezoliucija)
(2015/0302M(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
76 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

76. pabrėžia, kad ES Afganistanui 
teikiama parama vystymuisi neturėtų būti 
vertinama tik atsižvelgiant į migracijos 
aspektą ir sienų valdymo tikslus, ir mano, 
kad teikiant paramą vystymuisi turėtų būti 
veiksmingai šalinamos pagrindinės 
migracijos priežastys;

76. pabrėžia, kad ES Afganistanui 
teikiama parama vystymuisi neturėtų būti 
vertinama atsižvelgiant į migracijos 
aspektą ir sienų valdymo tikslus, ir mano, 
kad teikiant paramą vystymuisi turėtų būti 
veiksmingai šalinamos pagrindinės 
migracijos priežastys;
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