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B9-0453/2021

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Афганистан
(2021/2877(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид Северноатлантическия договор от 1945 г.,

– като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно 
Афганистан, и по-специално Резолюция 2593(2021) от 30 август 2021 г.,

– като взе предвид изявлението на ЕС и Турция от 7 март 2016 г.,

– като взе предвид предишните си резолюции относно Афганистан,

– като взе предвид изявлението на заместник-председателя на комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност (ЗП/ВП) от 14 септември 2021 г. относно положението в Афганистан,

– като взе предвид изявлението на ЗП/ВП от 12 август 2021 г. относно текущата 
ситуация в Афганистан,

– като взе предвид изявлението за медиите на ЗП/ВП Жозеп Борел относно 
Афганистан по време на неофициалната среща на министрите на външните 
работи от 3 септември 2021 г., в което се определят условията за процедиране с 
талибаните,

– като взе предвид изявлението от 22 август 2021 г. на министър-председателя Янез 
Янша, действащ председател на Европейския съвет,

– като взе предвид „Споразумението за укрепване на мира в Афганистан“, 
сключено между Съединените американски щати и Ислямско емирство 
Афганистан, което не е признато за държава от страна на Съединените щати и е 
наричано „талибаните“, и договорено в Доха през февруари 2020 г., в което се 
определят условията за оттеглянето на САЩ от Афганистан до май 2021 г.,

– като взе предвид изявлението на Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 31 
август 2021 г. относно положението в Афганистан,

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник на дейността,

А. като има предвид, че 38 държави от алианса НАТО се ангажираха в 
афганистанския конфликт през 2001 г., когато беше задействан член 5 от 
Договора за НАТО;

Б. като има предвид, че продължилият две десетилетия конфликт в Афганистан отне 
живота на 3 609 военни от САЩ и съюзническите страни; като има предвид, че 
конфликтът отне също така живота на 66 000 афганистански служещи в 
полицията и националната армия, на 47 245 афганистански цивилни лица, на 
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444 хуманитарни работници и на 72 журналисти;

В. като има предвид, че прибързаното, зле подготвено и опасно оттегляне на САЩ 
от Афганистан под ръководството на президента Байдън през август 2021 г. 
доведе до усилия за хаотична евакуация и постави Европа под значителен натиск 
да евакуира граждани и персонал, преди талибаните да поемат пълен контрол над 
летище Кабул;

Г. като има предвид, че член на Ислямска държава от провинция Хорасан (ИДИЛ-К) 
извърши в Кабул на 26 август 2021 г. самоубийствен бомбен атентат, отнел 
живота на 175 жертви, сред които 13 военни от САЩ; като има предвид, че на 27 
август 2021 г. САЩ извършиха ответни въздушни удари, с които се твърди, че са 
убили двама „високопоставени“ членове на ИДИЛ-К, но също така, според 
сведенията, и 10 цивилни лица, сред които седем деца;

Д. като има предвид, че хиляди афганистанци се опитват да избягат от Афганистан 
след преврата на талибаните; като има предвид, че САЩ сключиха споразумение 
с Албания и Косово за осигуряване на временен подслон на около 6 000 
афганистанци до отпътуването им за САЩ след обработване на документите им  
и че една част от тези афганистанци вече пристигна в Албания;

Е. като има предвид, че по време на евакуацията на германските въоръжени сили от 
Афганистан 20 афганистанци, осъдени като престъпници в Германия и чиито 
имена са известни на Европейския център за борба с тероризма, са влезли във 
Федерална република Германия; като има предвид, че сред тях е и лице, осъдено 
за изнасилване и изпратено обратно в Афганистан от Германия;

Ж. като има предвид, че следва да се прави разграничение между управлението на 
незаконната миграция и възпирането на незаконната миграция; като има предвид, 
че последният начин на действие е всъщност и единственият да бъдат защитени 
гражданите на държавите членки;

З. като има предвид, че Афганистан има стратегическо значение поради своите 
залежи от минерали и основни елементи (използвани например в 
полупроводниците); като има предвид, че това представлява интерес на 
геополитическо равнище и би могло да играе роля в конфликта;

И. като има предвид, че афганистанската криза ще има трайни последици за мира и 
сигурността и на Европа, по-специално по отношение на незаконната миграция и 
заплахата от тероризъм;

1. изразява своите искрени съболезнования на семействата и приятелите на всички 
военни и цивилни лица, изгубили живота си през последните 20 години в 
Афганистан;

2. изразява дълбока загриженост от завземането на властта в Афганистан от страна 
на талибаните и от последиците, до които ще доведе това за мира и сигурността за 
Европа днес и за в бъдеще;

3. отбелязва, че завземането на Кабул от талибаните е било предвидимо и че е било 
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възможно да се предприемат действия, за да се извърши евакуацията по по-
логичен и организиран начин; изразява сериозна загриженост във връзка със 
съобщенията, че в Афганистан са изоставени значителни количества оръжия и 
превозни средства за военни цели, тъй като тази технология е попаднала в ръцете 
на талибаните;

4. изразява съжаление, че САЩ не се консултираха в по-голяма степен с 
европейските си съюзници относно оттеглянето си от Афганистан, което доведе 
до трудности в осигуряването на безопасно евакуиране на европейците от 
страната;

5. счита за съмнителен факта, че редица афганистанци, на които е предоставен 
статут на бежанци в европейски държави, са се намирали в Афганистан за 
ваканционно пътуване и впоследствие е трябвало да бъдат евакуирани от 
държавите членки; подчертава, че когато на някого бъде предоставен статут на 
бежанец, ваканции в страната на произход не следва да бъдат възможни за него 
без риск да изгуби този статут;

6. отбелязва със загриженост, че афганистанци с криминални досиета и такива, 
чиито молби за убежище са били отхвърлени по-рано, са се възползвали от хаоса 
при евакуирането на летище Кабул, за да се промъкнат на територията на 
държавите членки; призовава за това тези лица незабавно да бъдат в региона им 
на произход; отбелязва в тази връзка, че талибаните приветстват завръщането в 
страната на всеки един афганистанец; посочва възможността за отпускане на 
помощ, ако завръщането в страната и региона бъде улеснено;

7. отбелязва, че прибързаното оттегляне след преврата на талибаните в Афганистан 
даде нов тласък за незаконните миграционни потоци към Европа, което 
неизбежно ще предизвика нова миграционна криза на континента ни;

8. счита, че чрез своята политика на отворени врати за мигрантите 
(„Wilkommenspolitik“), демонстрирана по време на предишната миграционна 
криза от 2015 г., ЕС е станал уязвим на използването на миграцията като оръжие; 
решително осъжда факта, че предишните споразумения с трети държави за 
приемане на бежанци, като например споразумението на ЕС с Турция, се оказаха 
контрапродуктивни и доведоха до използването на миграцията като оръжие; 
осъжда най-категорично използването на миграцията като оръжие от страна на 
чуждестранни участници и правителства;

9. отбелязва заключенията относно положението в Афганистан на последния Съвет 
по правосъдие и вътрешни работи под ръководството на словенското 
председателство; приветства използването на точна терминология по отношение 
на миграцията, като например „незаконна“ вместо неясния израз „нередовна“;

10. настоява за политика на регионално настаняване на бежанците, което би им 
позволило да се завърнат в родината си и да я възстановят, когато положението 
там се подобри; осъжда създаването на каквито и да било притегателни фактори, 
които могат да предизвикат нови миграционни потоци към Европа; предлага 
предоставянето на помощ за развитие на страните от региона да зависи от 
сътрудничеството с ЕС в областта на миграцията и сигурността;
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11. счита, че единственото решение в отговор на евентуална миграционна криза е ЕС 
да възпре всяка незаконна миграция, вместо да се опитва да я управлява; 
подчертава, че създаването на още пътища за законна миграция не е логично 
решение, което ще ограничи миграцията към Европа, а само ще създаде повече 
стимули за предприемане на опасни пътувания към Европа; отново заявява, че 
Европа не е в състояние да приюти всички хора от целия свят, които си търсят по-
добро бъдеще;

12. призовава Комисията да преразгледа позицията си, че финансирането от ЕС не 
следва да се използва за изграждане на физически бариери по външните граници 
на ЕС, за да се предотврати влизането на незаконни мигранти;

13. изразява загриженост, че споразумението между Косово и Албания и САЩ за 
временно приемане на афганистански бежанци ще създаде допълнителен 
миграционен маршрут за пътуване към Европа на афганистанците;

14. предупреждава, че масовото напускане на афганистанци създава идеалния 
претекст за терористичните групи и други опортюнисти да пътуват до Европа 
като „бежанци“; подчертава допълнителния риск от опортюнизъм от страна на 
неафгански пущуни от Пакистанския племенен пояс, който се счита за дом на 
различни групи джихадисти, включително Ал Кайда, и се намира на източната 
граница на Афганистан;

15. припомня, че по време на миграционната криза през 2015 г. членове на „Ислямска 
държава“ използваха притока на мигранти, за да се вмъкнат тайно на територията 
на Европа, и че по-късно именно те планираха атаките в Париж; отбелязва със 
загриженост, че петима афганистанци, пристигнали във Франция през август 
2021 г., са били поставени под наблюдение за предполагаеми връзки с 
талибаните; изразява загриженост и от сведенията от САЩ, че млади евакуирани 
афганистанки са били принуждавани да сключат брак с по-възрастни мъже, за да 
избягат от страната;

16. изразява съжаление във връзка с големия брой тежки престъпления, извършени от 
афганистански мигранти, пристигнали в Европа по време на миграционната криза 
от 2015 г., като например бруталното изнасилване и убийството на 
тринадесетгодишно момиче във Виена през юли 2021 г., извършено от 
престъпници афганистанци, получили отрицателен отговор за предоставяне на 
убежище;

17. посочва, че според талибанския режим шериатът трябва да се прилага в най-
екстремните му интерпретации, чрез извършването на насилие срещу населението 
и гражданското общество; припомня значението на защитата на правата на 
жените и децата, подчертано от демонстрациите, проведени в Кабул и Херат на 4 
септември 2021 г.;

18. изразява загриженост относно обявения от талибаните временен кабинет, 
съставен изцяло от талибански лидери и техни съучастници, включително такива, 
заподозрени във връзки с тероризма;

19. отбелязва, че сляпото разчитане и доверие в талибаните, както и прибързаните 
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декларации за тяхното признаване, биха могли да бъдат опасни без отчетност и 
без ясно определяне на необходимите условия и механизми за правоприлагане; 
предупреждава, че талибаните биха могли да бъдат свалени от власт от още по-
радикални терористични групи като Даиш, Ал Кайда Техрик-и-Талибан Пакистан 
и Ислямското движение на Източен Туркестан; призовава ЕС и всички негови 
западни партньори да вземат предвид тази сериозна заплаха;

20. счита, че регионални участници като Пакистан и Катар ще бъдат неизбежни 
партньори за намиране на решение на кризата; отбелязва, че талибаните са 
поискали от Турция и Катар техническа помощ за управление на летище Кабул;

21. отбелязва, че в последната резолюция на Съвета за сигурност на ООН относно 
Афганистан не се споменава предложението за създаване на безопасна зона на 
летище Кабул и че изглежда този въпрос дори не е бил обсъден по време на 
преговорите по резолюцията;

22. призовава за спиране на всякаква помощ за развитие за Афганистан, тъй като там 
няма признато правителство, което да получава и разпределя тези средства по 
прозрачен начин;

23. предупреждава афганистанската криза да не бъде използвана за насърчаването на 
по-нататъшна интеграция в ЕС, на реформи на външната политика или на 
оспорвания Пакт за миграцията; настоява по-специално, че единодушието трябва 
да остане правилото в Съвета по въпросите, свързани с външната политика; в тази 
връзка се противопоставя на преминаване към гласуване с квалифицирано 
мнозинство по въпроси на външната политика в Съвета;

24. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност, на 
Европейската служба за външна дейност и на правителствата и парламентите на 
държавите членки.


