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6.3.2019 A8-0058/1

Predlog spremembe 1
Sabine Lösing, Tania González Peñas
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom (resolucija)
(2015/0302M(NLE))

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja stalno podporo EU 
vključujočemu procesu miru in sprave, ki 
ga vodi in je zanj odgovoren Afganistan, 
vključno z izvajanjem mirovnega 
dogovora, sklenjenega s skupino Hezbi 
Islami; je pripravljen prispevati k temu z 
vsemi ustreznimi instrumenti EU, takoj ko 
bo obstajal resničen mirovni proces; poziva 
talibane, naj obsodijo nasilje, se pridružijo 
mirovnemu procesu in sprejmejo 
afganistansko ustavo; poudarja podporo 
celoviti mirovni ponudbi, ki jo je talibanom 
večkrat dala vlada; poziva civilno družbo, 
naj se v celoti vključi v te pogovore; 
priznava, da je treba obravnavati 
vprašanje dolgoročne prisotnosti skupnih 
mednarodnih varnostnih sil, da bi 
afganistanskim varnostnim silam 
pomagali stabilizirati državo ter preprečili, 
da bi še enkrat postala varno zatočišče za 
teroristične skupine in vir regionalne 
nestabilnosti; poziva vse strani, udeležene 
v konfliktu, naj spoštujejo mednarodno 
humanitarno pravo;

17. poudarja stalno podporo EU 
vključujočemu procesu miru in sprave, ki 
ga vodi in je zanj odgovoren Afganistan, 
vključno z izvajanjem mirovnega 
dogovora, sklenjenega s skupino Hezbi 
Islami; je pripravljen prispevati k temu z 
vsemi ustreznimi instrumenti EU, takoj ko 
bo obstajal resničen mirovni proces; poziva 
talibane, naj obsodijo nasilje, se pridružijo 
mirovnemu procesu in sprejmejo 
afganistansko ustavo; poudarja podporo 
celoviti mirovni ponudbi, ki jo je talibanom 
večkrat dala vlada; poziva civilno družbo, 
naj se v celoti vključi v te pogovore; 
poziva vse strani, udeležene v konfliktu, 
naj spoštujejo mednarodno humanitarno 
pravo;

Or. en



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

SL Združena v raznolikosti SL

6.3.2019 A8-0058/2

Predlog spremembe 2
Sabine Lösing, Tania González Peñas
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom (resolucija)
(2015/0302M(NLE))

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja, da so štiri desetletja vojne 
in konfliktov, ki so se začeli s sovjetskim 
vdorom v Afganistan leta 1979, razlog za 
številna nerešena vprašanja, s katerimi se 
Afganistan sooča danes; v zvezi s tem 
priznava vlogo mladih in afganistanske 
diaspore v procesu oblikovanja varnejše in 
boljše prihodnosti države; poziva EU, naj 
podpre tranzicijsko pravičnost za žrtve 
nasilja;

19. poudarja, da so štiri desetletja vojne 
in konfliktov razlog za številna nerešena 
vprašanja, s katerimi se Afganistan sooča 
danes; poziva k takojšnjemu umiku vseh 
vojakov držav članic EU, zveze Nato in 
ZDA, saj za ta konflikt vojaška rešitev ne 
obstaja; priznava vlogo mladih in 
afganistanske diaspore v procesu 
oblikovanja varnejše in boljše prihodnosti 
države; poziva EU, naj podpre tranzicijsko 
pravičnost za žrtve nasilja;
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6.3.2019 A8-0058/3

Predlog spremembe 3
Sabine Lösing, Tania González Peñas
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom (resolucija)
(2015/0302M(NLE))

Predlog resolucije
Odstavek 73

Predlog resolucije Predlog spremembe

73. obžaluje, da člen 28(4) sporazuma 
o sodelovanju za partnerstvo in razvoj 
navaja, da morata pogodbenici skleniti 
sporazum o ponovnem sprejemu oseb, 
vendar strani še nista sklenili uradnega 
sporazuma, temveč zgolj neuradnega o 
skupnih nadaljnjih ukrepih; meni, da je 
pomembno formalizirati vse sporazume o 
ponovnem sprejemu oseb, s čimer bi 
zagotovili demokratično odgovornost; 
obžaluje, da pri sklenitvi sporazuma o 
skupnih nadaljnjih ukrepih ni bilo 
parlamentarnega nadzora in 
demokratičnega spremljanja, in poudarja, 
kako pomembno je imeti stalen dialog z 
ustreznimi akterji, da bi poiskali trajno 
rešitev za regionalno razsežnost vprašanja 
afganistanskih beguncev;

73. ugotavlja, da člen 28(4) sporazuma 
o sodelovanju za partnerstvo in razvoj 
navaja, da morata pogodbenici skleniti 
sporazum o ponovnem sprejemu oseb, 
vendar strani še nista sklenili uradnega 
sporazuma, temveč zgolj neuradnega o 
skupnih nadaljnjih ukrepih; meni, da je 
pomembno formalizirati vse sporazume o 
ponovnem sprejemu oseb, s čimer bi 
zagotovili demokratično odgovornost; 
obžaluje, da pri sklenitvi sporazuma o 
skupnih nadaljnjih ukrepih ni bilo 
parlamentarnega nadzora in 
demokratičnega spremljanja, in poudarja, 
kako pomembno je imeti stalen dialog z 
ustreznimi akterji, da bi poiskali trajno 
rešitev za regionalno razsežnost vprašanja 
afganistanskih beguncev;
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Predlog spremembe 4
Sabine Lösing, Tania González Peñas
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom (resolucija)
(2015/0302M(NLE))

Predlog resolucije
Odstavek 74

Predlog resolucije Predlog spremembe

74. obžaluje migracijski val iz 
Afganistana proti zahodu, zlasti 
izobraženih in mladih, zaradi slabih obetov 
v državi; poudarja finančno pomoč EU za 
izboljšanje življenja afganistanskih 
izseljencev, ki je bila izplačana v Pakistanu 
in Iranu; poziva ti državi, naj ne izženeta 
teh oseb, saj bi to lahko zelo negativno 
vplivalo na stabilnost in gospodarstvo 
Afganistana; poziva, naj bo vračanje 
beguncev na njihove domove 
organizirano na varen, urejen in 
prostovoljen način;

74. poudarja izseljevanje iz 
Afganistana proti zahodu, zlasti 
izobraženih in mladih, zaradi slabih obetov 
v državi pa tudi zaradi dramatičnih 
podnebnih razmer in trajajoče vojne; 
poudarja finančno pomoč EU za 
izboljšanje življenja afganistanskih 
izseljencev, ki je bila izplačana v Pakistanu 
in Iranu; poziva ti državi, naj ne izženeta 
teh oseb, saj bi to lahko zelo negativno 
vplivalo na stabilnost in gospodarstvo 
Afganistana; poziva države članice EU, 
naj nemudoma ustavijo deportacije v 
Afganistan in legalizirajo položaj 
afganistanskih prosilcev za azil, saj 
Afganistan ni varna država;
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6.3.2019 A8-0058/5

Predlog spremembe 5
Sabine Lösing, Tania González Peñas
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom (resolucija)
(2015/0302M(NLE))

Predlog resolucije
Odstavek 76

Predlog resolucije Predlog spremembe

76. poudarja, da na razvojno pomoč EU 
Afganistanu ne bi smeli gledati izključno 
skozi prizmo migracij in ciljev upravljanja 
meja, ter meni, da bi morala razvojna 
pomoč učinkovito obravnavati temeljne 
vzroke migracij;

76. poudarja, da na razvojno pomoč EU 
Afganistanu ne bi smeli gledati skozi 
prizmo migracij in ciljev upravljanja meja, 
ter meni, da bi morala razvojna pomoč 
učinkovito obravnavati temeljne vzroke 
migracij;
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