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6.3.2019 A8-0058/1

Grozījums Nr. 1
Sabine Lösing, Tania González Peñas
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību (rezolūcija)
(2015/0302M(NLE))

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. uzsver, ka ES turpina atbalstīt 
Afganistānas vadītu un kontrolētu 
iekļaujošu miera un samierināšanās 
procesu, tostarp īstenot miera līgumu, par 
kuru ir panākta vienošanās ar Hezb-e-
Islami; ir gatavs konkrēti palīdzēt, 
izmantojot visus pienācīgos ES 
instrumentus, tiklīdz tiks īstenots jēgpilns 
miera process; aicina talibānus nosodīt 
vardarbību, pievienoties miera procesam 
un akceptēt Afganistānas konstitūciju; 
uzsver, ka atbalsta visaptverošu miera 
piedāvājumu talibāniem, ko valdība ir 
atkārtoti izteikusi; aicina minētajās sarunās 
pilnībā iesaistīt pilsonisko sabiedrību; 
atzīst, ka ir nepieciešams risināt 
jautājumu par ilgtermiņa apvienoto 
starptautisko drošības spēku klātbūtni, lai 
palīdzētu Afganistānas drošības spēkiem 
stabilizēt valsti un novērst to, ka tā atkal 
kļūst par drošu patvērumu teroristu 
grupējumiem, kā arī reģionālās 
nestabilitātes avotu; aicina visas konfliktā 
iesaistītās puses ievērot starptautiskās 
humanitārās tiesības;

17. uzsver, ka ES turpina atbalstīt 
Afganistānas vadītu un kontrolētu 
iekļaujošu miera un samierināšanās 
procesu, tostarp īstenot miera līgumu, par 
kuru ir panākta vienošanās ar Hezb-e-
Islami; ir gatavs konkrēti palīdzēt, 
izmantojot visus pienācīgos ES 
instrumentus, tiklīdz tiks īstenots jēgpilns 
miera process; aicina talibānus nosodīt 
vardarbību, pievienoties miera procesam 
un akceptēt Afganistānas konstitūciju; 
uzsver, ka atbalsta visaptverošu miera 
piedāvājumu talibāniem, ko valdība ir 
atkārtoti izteikusi; aicina minētajās sarunās 
pilnībā iesaistīt pilsonisko sabiedrību; calls 
on all parties to the conflict to respect 
international humanitarian law;
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6.3.2019 A8-0058/2

Grozījums Nr. 2
Sabine Lösing, Tania González Peñas
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību (rezolūcija)
(2015/0302M(NLE))

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzsver, ka daudzās neatrisinātas 
problēmas, ar kurām Afganistāna pašreiz 
saskaras, radās četrdesmit kara un konflikta 
gadu dēļ, kas sākās līdz ar Padomju 
Savienības invāziju Afganistānā 
1979. gadā; šajā saistībā atzīst jauniešu un 
afgāņu diasporas nozīmi valsts drošākas un 
labākas nākotnes izveidē; aicina ES 
atbalstīt pārejas tiesiskumu vardarbības 
upuriem;

19. uzsver, ka daudzās neatrisinātas 
problēmas, ar kurām Afganistāna pašreiz 
saskaras, radās četrdesmit kara un konflikta 
gadu dēļ; tāpēc aicina nekavējoties 
atsaukt visus ES dalībvalstu, NATO un 
ASV karavīrus, jo šis konflikts nav 
atrisināms militārā veidā; atzīst jauniešu 
un afgāņu diasporas nozīmi valsts drošākas 
un labākas nākotnes izveides procesā; 
aicina ES atbalstīt pārejas tiesiskumu 
vardarbības upuriem;
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6.3.2019 A8-0058/3

Grozījums Nr. 3
Sabine Lösing, Tania González Peñas
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību (rezolūcija)
(2015/0302M(NLE))

Rezolūcijas priekšlikums
73. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

73. pauž nožēlu, ka, neraugoties uz 
Partnerības un attīstības sadarbības 
nolīguma 28. panta 4. punktu, kurā 
noteikts, ka pusēm jānoslēdz 
atpakaļuzņemšanas nolīgums, nav panākta 
oficiāla, bet gan tikai neoficiāla 
vienošanās, proti, par kopēju turpmāko 
virzību; uzskata, ka ir svarīgi oficiāli 
apstiprināt visus atpakaļuzņemšanas 
nolīgumus, lai nodrošinātu demokrātisku 
pārskatatbildību; pauž nožēlu par to, ka 
netiek veikta parlamentāra pārraudzība un 
demokrātiska kontrole attiecībā uz kopējas 
turpmākās virzības pabeigšanu, un uzsver, 
ka ir svarīgi turpināt dialogu ar 
attiecīgajiem dalībniekiem, lai rastu 
ilgtspējīgu risinājumu par afgāņu bēgļu 
jautājuma reģionālo dimensiju;

73. norāda uz to, ka, neraugoties uz 
Partnerības un attīstības sadarbības 
nolīguma 28. panta 4. punktu, kurā 
noteikts, ka pusēm jānoslēdz 
atpakaļuzņemšanas nolīgums, nav panākta 
oficiāla, bet gan tikai neoficiāla 
vienošanās, proti, par kopēju turpmāko 
virzību; uzskata, ka ir svarīgi oficiāli 
apstiprināt visus atpakaļuzņemšanas 
nolīgumus, lai nodrošinātu demokrātisku 
pārskatatbildību; pauž nožēlu par to, ka 
netiek veikta parlamentāra pārraudzība un 
demokrātiska kontrole attiecībā uz kopējas 
turpmākās virzības pabeigšanu, un uzsver, 
ka ir svarīgi turpināt dialogu ar 
attiecīgajiem dalībniekiem, lai rastu 
ilgtspējīgu risinājumu par afgāņu bēgļu 
jautājuma reģionālo dimensiju;
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6.3.2019 A8-0058/4

Grozījums Nr. 4
Sabine Lösing, Tania González Peñas
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību (rezolūcija)
(2015/0302M(NLE))

Rezolūcijas priekšlikums
74. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

74. pauž nožēlu par migrācijas vilni no 
Afganistānas uz rietumiem, īpaši par 
izglītoto personu un jauniešu migrāciju 
saistībā ar izredžu trūkumu valstī; uzsver 
Pakistānai un Irānai piešķirto ES 
palīdzību afgāņu emigrantu dzīves 
uzlabošanai; aicina minētās valstis 
neizraidīt šos cilvēkus, jo tas varētu ļoti 
negatīvi ietekmēt Afganistānas stabilitāti 
un ekonomiku; mudina bēgļu atgriešanu 
mājās organizēt drošā, pareizā un 
brīvprātīgā veidā;

74. uzsver notiekošo migrāciju no 
Afganistānas uz rietumiem, īpaši par 
izglītoto personu un jauniešu migrāciju 
saistībā ar izredžu trūkumu valstī, kā arī 
dramatiskos laika apstākļus un 
nepārtraukto karadarbību; uzsver ES 
piešķirto palīdzību afgāņu emigrantu 
dzīves uzlabošanai Pakistānā un Irānā; 
aicina minētās valstis neizraidīt šos 
cilvēkus, jo tas varētu ļoti negatīvi ietekmēt 
Afganistānas stabilitāti un ekonomiku; 
aicina ES dalībvalstis nekavējoties 
pārtraukt patvēruma meklētāju no 
Afganistānas deportāciju atpakaļ uz 
Afganistānu un legalizēt viņu statusu, jo 
Afganistāna nav droša valsts;
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6.3.2019 A8-0058/5

Grozījums Nr. 5
Sabine Lösing, Tania González Peñas
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību (rezolūcija)
(2015/0302M(NLE))

Rezolūcijas priekšlikums
76. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

76. uzsver, ka ES attīstības palīdzību 
Afganistānai nevajadzētu apsvērt tikai kā 
migrācijas un robežu pārvaldības mērķu 
jautājumu, un uzskata, ka attīstības 
palīdzības jomā būtu efektīvi jāpievēršas 
migrācijas pamatcēloņiem;

76. uzsver, ka ES attīstības palīdzību 
Afganistānai nevajadzētu apsvērt kā 
migrācijas un robežu pārvaldības mērķu 
jautājumu, un uzskata, ka attīstības 
palīdzības jomā būtu efektīvi jāpievēršas 
migrācijas pamatcēloņiem;

Or. en


