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6.3.2019 A8-0058/1

Amendamentul 1
Sabine Lösing, Tania González Peñas
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Republica Islamică 
Afganistan (rezoluție)
(2015/0302M(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază sprijinul continuu al UE 
pentru procesul incluziv de pace și 
reconciliere condus și asumat de statul 
afgan, inclusiv punerea în aplicare a 
acordului de pace convenit cu Hezb-e-
Islami; este pregătit să ofere contribuții 
concrete prin toate instrumentele UE 
imediat ce va exista un proces de pace 
semnificativ; face apel la talibani să 
denunțe violențele, să se alăture procesului 
de pace și să accepte Constituția afgană; își 
subliniază sprijinul pentru oferta de pace 
cuprinzătoare făcută în mod repetat 
talibanilor de către guvern; solicită 
societății civile să se implice pe deplin în 
aceste discuții; recunoaște că problema 
unei prezențe militare mixte 
internaționale va trebui soluționată, 
pentru a asista forțele de securitate 
afgane în stabilizarea țării și pentru a 
împiedica Afganistanul să devină din nou 
un refugiu sigur pentru grupurile 
teroriste și o sursă de instabilitate 
regională; solicită tuturor părților la 
conflict să respecte dreptul internațional 
umanitar;

17. subliniază sprijinul continuu al UE 
pentru procesul incluziv de pace și 
reconciliere condus și asumat de statul 
afgan, inclusiv punerea în aplicare a 
acordului de pace convenit cu Hezb-e-
Islami; este pregătit să ofere contribuții 
concrete prin toate instrumentele UE 
imediat ce va exista un proces de pace 
semnificativ; face apel la talibani să 
denunțe violențele, să se alăture procesului 
de pace și să accepte Constituția afgană; își 
subliniază sprijinul pentru oferta de pace 
cuprinzătoare făcută în mod repetat 
talibanilor de către guvern; solicită 
societății civile să se implice pe deplin în 
aceste discuții; solicită tuturor părților la 
conflict să respecte dreptul internațional 
umanitar;

Or. en



AM\1178898RO.docx PE635.418v01-00

RO Unită în diversitate RO

6.3.2019 A8-0058/2

Amendamentul 2
Sabine Lösing, Tania González Peñas
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Republica Islamică 
Afganistan (rezoluție)
(2015/0302M(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că patru decenii de 
război și conflicte, începând de la invazia 
sovietică a Afganistanului în 1979, au dus 
la multe probleme nerezolvate cu care 
Afganistanul se confruntă în prezent; 
recunoaște, în această privință, rolul 
tinerilor și al diasporei afgane în procesul 
de construire a unui viitor sigur și mai bun 
pentru țară; solicită UE să sprijine justiția 
de tranziție pentru victimele violențelor;

19. subliniază că patru decenii de 
război și conflicte au dus la multe 
probleme nerezolvate cu care Afganistanul 
se confruntă în prezent; solicită retragerea 
imediată a tuturor trupelor statelor 
membre ale UE, ale NATO și ale SUA, 
deoarece nu există o soluție militară la 
acest conflict; recunoaște rolul tinerilor și 
al diasporei afgane în procesul de 
construire a unui viitor sigur și mai bun 
pentru țară; solicită UE să sprijine justiția 
de tranziție pentru victimele violențelor;
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6.3.2019 A8-0058/3

Amendamentul 3
Sabine Lösing, Tania González Peñas
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Republica Islamică 
Afganistan (rezoluție)
(2015/0302M(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 73

Propunerea de rezoluție Amendamentul

73. regretă faptul că, deși articolul 28 
alineatul (4) din CAPD prevede că părțile 
ar trebui să încheie un acord de readmisie, 
nu s-a ajuns la un acord formal, ci la unul 
neoficial - Calea comună de urmat; 
consideră că este important ca orice acord 
privind readmisia să fie oficializat pentru a 
asigura responsabilitatea democratică; 
regretă lipsa de supraveghere parlamentară 
și control democratic asupra încheierii 
acordului privind Calea comună de urmat 
și subliniază importanța purtării unui 
dialog continuu cu actorii competenți 
pentru a găsi o soluție sustenabilă la 
dimensiunea regională a chestiunii 
refugiaților afgani;

73. Ia act de faptul că, deși articolul 28 
alineatul (4) din CAPD prevede că părțile 
ar trebui să încheie un acord de readmisie, 
nu s-a ajuns la un acord formal, ci la unul 
neoficial - Calea comună de urmat; 
consideră că este important ca orice acord 
privind readmisia să fie oficializat pentru a 
asigura responsabilitatea democratică; 
regretă lipsa de supraveghere parlamentară 
și control democratic asupra încheierii 
acordului privind Calea comună de urmat 
și subliniază importanța purtării unui 
dialog continuu cu actorii competenți 
pentru a găsi o soluție sustenabilă la 
dimensiunea regională a chestiunii 
refugiaților afgani;
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6.3.2019 A8-0058/4

Amendamentul 4
Sabine Lösing, Tania González Peñas
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Republica Islamică 
Afganistan (rezoluție)
(2015/0302M(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 74

Propunerea de rezoluție Amendamentul

74. își exprimă regretul cu privire la 
valul de migrație din Afganistan către vest, 
în special a persoanelor educate și a 
tinerilor, din cauza lipsei de perspective din 
țară; subliniază asistența UE pentru 
îmbunătățirea vieților emigranților afgani 
acordată în Pakistan și Iran; solicită acestor 
țări să nu expulzeze aceste persoane, lucru 
care ar putea avea un efect profund negativ 
asupra stabilității și economiei 
Afganistanului; îndeamnă ca returnarea 
refugiaților la locuințele lor să fie 
organizată în condiții de siguranță, ordine 
și în mod voluntar;

74. subliniază valul de migrație din 
Afganistan către vest, în special a 
persoanelor educate și a tinerilor, din cauza 
lipsei de perspective din țară, precum și 
condițiile climatice dificile și războiul 
aflat în desfășurare; subliniază asistența 
UE pentru îmbunătățirea vieților 
emigranților afgani acordată în Pakistan și 
Iran; solicită acestor țări să nu expulzeze 
aceste persoane, lucru care ar putea avea 
un efect profund negativ asupra stabilității 
și economiei Afganistanului; solicită 
statelor membre ale UE să înceteze 
imediat expulzările către Afganistan și să 
legalizeze statutul solicitanților de azil 
afgani, deoarece Afganistanul nu este o 
țară sigură;
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6.3.2019 A8-0058/5

Amendamentul 5
Sabine Lösing, Tania González Peñas
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Republica Islamică 
Afganistan (rezoluție)
(2015/0302M(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 76

Propunerea de rezoluție Amendamentul

76. scoate în evidență faptul că 
asistența pentru dezvoltare oferită de UE 
Afganistanului nu ar trebui văzută exclusiv 
prin prisma migrației și a obiectivelor 
privind controlul frontierelor, și este de 
părere că ajutorul pentru dezvoltare ar 
trebui să abordeze în mod eficace cauzele 
profunde ale migrației;

76. scoate în evidență faptul că 
asistența pentru dezvoltare oferită de UE 
Afganistanului nu ar trebui văzută prin 
prisma migrației și a obiectivelor privind 
controlul frontierelor, și este de părere că 
ajutorul pentru dezvoltare ar trebui să 
abordeze în mod eficace cauzele profunde 
ale migrației;
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