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B9-0458/2021

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Afghánistánu
(2021/2877(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2210 (2015), 2344 (2017), 2513 (2020) 
a 2593 (2021),

– s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte z roku 1989,

– s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace 
založených na náboženství či víře z roku 1981,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Afghánistánu, zejména usnesení ze dne 
13. března 2019 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti 
partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně 
a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé jménem Unie1,

– s ohledem na mimořádná zasedání ministrů zahraničních věcí EU dne 17. srpna 2021 
a ministrů vnitra EU dne 18. srpna 2021 a na zasedání ministrů obrany EU ve dnech 
1. a 2. září 2021,

– s ohledem na Dohodu o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií 
a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně 
druhé, podepsanou dne 18. února 2017,

– s ohledem na prohlášení předsedů Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj 
a delegace pro vztahy s Afghánistánem ze dne 16. srpna 2021,

– s ohledem na výsledky společné schůze EU, NATO a G7 o Afghánistánu,

– s ohledem na společné prohlášení ministrů zahraničních věcí členských států NATO 
o Afghánistánu ze dne 20. srpna a 8. září 2021,

– s ohledem na mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly NATO (ISAF) a jejích 51 
přispívajících států a na misi NATO Rozhodná podpora, která zásadním způsobem 
přispěla k bezpečnosti Afghánistánu,

– s ohledem na síly rychlé reakce NATO a jejich pracovní skupinu Noble, které pomáhaly 
při evakuaci v Afghánistánu,

– s ohledem na společné prohlášení velké většiny zemí ze dne 29. srpna 2021 o ujištění, 
pokud jde o evakuaci osob z Afghánistánu,

– s ohledem na vyjádření prezidenta Bidena o dalším postupu v Afghánistánu ze dne 

1 Úř. věst. C 23, 21.1.2021, s. 270.
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14. dubna 2021,

– s ohledem na skutečnost, že USA aktivovaly civilní záložní leteckou flotilu (CRAF), 
která významně pomohla s evakuací z Afghánistánu,

– s ohledem na prohlášení 31. zvláštního zasedání Rady pro lidská práva o Afghánistánu 
ze dne 24. srpna 2021;

– s ohledem na Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

– s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že zatímco Afghánistán byl v 90. letech pod vládou Tálibánu hlavním 
útočištěm a sídlem velitelství mezinárodních teroristických organizací, zejména al-
Káidy, odpovědné za řadu barbarských teroristických útoků namířených proti civilistům 
v Asii, Africe, Austrálii, Evropě a Americe a za nejvražednější teroristický útok 
spáchaný dne 11. září 2001 ve Spojených státech, při němž bylo zabito téměř 3 000 
osob více než 90 národností;

B. vzhledem k tomu, že barbarský útok na Spojené státy, k němuž došlo před 20 lety, vedl 
k přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1368 a v roce 2001 k intervenci vedené USA 
v Afghánistánu, v jejímž důsledku byl Tálibán svržen a al-Káida a další celosvětové 
džihádistické organizace byly rozbity a oslabeny, což je proces, který je nyní vážně 
ohrožen;

C. vzhledem k tomu, že po útocích z 11. září NATO použilo článek 5 své zakládající 
smlouvy, což byl jediný případ v historii, kdy NATO uplatnilo ustanovení o kolektivní 
obraně, přičemž více než 40 zemí se podílelo na zajištění bezpečnosti této země 
a desítky dalších států a organizací, včetně EU, se v souladu s následnými rezolucemi 
OSN zapojily do její stabilizace;

D. vzhledem k tomu, že ne všichni sousedé Afghánistánu a regionální mocnosti sdíleli 
stejný cíl jako koalice vedená USA, údajně podporovali Tálibán dodávkami zbraní, 
peněz a poskytovali útočiště vedoucím představitelům Tálibánu;

E. vzhledem k tomu, že Rusko jednalo s vedoucími představiteli Tálibánu, a dokonce 
údajně nabízelo afghánským ozbrojencům odměnu za zabití vojáků USA;

F. vzhledem k tomu, že dne 14. dubna 2021 oznámil ministr zahraničí Spojených států 
Anthony Blinken jednostranné stažení jednotek 2 000 vojáků USA z Afghánistánu do 
11. září 2021; vzhledem k tomu, že poslední zbývající nebojový kontingent NATO, 
mise Rozhodná podpora, stáhl svůj personál ke dni 1. května 2021;

G. vzhledem k tomu, že od roku 2001 přispělo mnoho členských států EU, partnerů NATO 
a spojeneckých zemí vojenskými a civilními zdroji ke stabilizaci a rozvoji 
Afghánistánu, přičemž utrpělo těžké ztráty a přineslo velké oběti; vzhledem k tomu, že 
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stabilní a nezávislý Afghánistán, který bude soběstačný a nebude útočištěm 
teroristických skupin, je nadále zásadním bezpečnostním zájmem EU, NATO a jejich 
členských států;

H. vzhledem k tomu, že se Tálibán na oplátku zavázal, že zabrání tomu, aby území pod 
jeho kontrolou využívaly teroristické skupiny, a že zahájí jednání s afghánskou vládou; 
vzhledem k tomu, že nástup teroristické hrozby zosobněné skupinou, která je napojená 
na organizaci Dá'iš a je známá pod názvem Islámský stát v provincii Chorásán (IS-KP), 
významně přispěl k dalšímu zhoršování bezpečnostní situace;

I. vzhledem k tomu, že dne 26. srpna při bombovém útoku, ke kterému se přihlásila 
regionální organizace Islámského státu IS-KP, bylo na letišti zabito více než 180 osob, 
včetně 13 příslušníků jednotek Spojených států;

J. vzhledem k tomu, že ředitel Potravinové agentury OSN (Světový potravinový program) 
varoval, že Afghánci čelí nedostatku potravin a hospodářskému kolapsu v důsledku 
sucha, konfliktů a pandemie COVID-19; vzhledem k tomu, že tyto faktory se zhoršily 
v důsledku chaotického stažení bezpečnostních jednotek, kolapsu afghánské vlády, 
rozhodnutí Bidenovy vlády zmrazit miliardy dolarů afghánských rezerv, což Tálibán 
připravilo o hotovost, a pozastavení hospodářské pomoci ze zahraničí a ze strany 
mezinárodních finančních institucí;

K. vzhledem k tomu, že afghánské hospodářství stále čelí řadě problémů, jako je korupce, 
nedostatečný výběr daní, špatná infrastruktura a nedostatečná tvorba pracovních míst;

L. vzhledem k tomu, že bylo zaregistrováno 2,5 milionu afghánských uprchlíků a 2 až 
3 miliony nehlášených Afghánců se nachází v Íránu a v Pákistánu; vzhledem k tomu, že 
v Afghánistánu je více než 2 miliony vnitřně vysídlených osob, z nichž více než 300 
000 bylo vysídleno v roce 2018; vzhledem k tomu, že tyto osoby trpí nedostatkem 
potravin, přístřeší, přístupu k hygienickým a zdravotnickým zařízením a ochrany; 
vzhledem k tomu, že mnoho dětí je považováno za obzvláště zranitelné, neboť čelí 
riziku dětské práce, pohlavního zneužívání nebo možného náboru do zločineckých 
a teroristických skupin; vzhledem k tomu, že sousední země, které souhlasily s přijetím 
afghánských uprchlíků, jako je Tádžikistán, tento úkol bez mezinárodní pomoci 
nezvládnou;

M. vzhledem k tomu, že na začátku srpna začal Tálibán rychle získávat kontrolu nad 
malými i velkými afghánskými městy; vzhledem k tomu, že dne 15. srpna Tálibán 
převzal kontrolu nad většinou Kábulu, s výjimkou letiště, které bylo zahlceno lidmi, 
kteří se zoufale snažili opustit zemi;

N. vzhledem k tomu, že vojenské a komerční lety začaly evakuovat osoby z kábulského 
letiště; vzhledem k tomu, že předseda Evropské rady na schůzce s vedoucími 
představiteli G7 dne 24. srpna 2021 zdůraznil, že je důležité zabránit vzniku nového 
trhu pro převaděče a pašeráky lidí, přičemž poukázal na odhodlání EU udržet si 
kontrolu nad migračním tokem a chránit své hranice; vzhledem k tomu, že díky pomoci 
USA bylo evakuováno více než 123 000 osob, ale mnoho další zůstalo v zemi a je nyní 
v ohrožení; vzhledem k tomu, že velká část evakuovaných osob musí podstoupit 
dodatečnou bezpečnostní prověrku, aby se zjistilo, zda nemají vazby na Tálibán, 
teroristické organizace nebo zda nejsou odpovědné za závažné trestné činy spáchané 
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v Afghánistánu nebo jinde;

O. vzhledem k tomu, že dne 14. srpna 2021 ministr zahraničí USA Anthony Blinken 
během rozhovoru s tehdejším afghánským prezidentem Ašrafem Gháním zdůraznil 
závazek USA udržovat pevné diplomatické a bezpečnostní vztahy s afghánskou vládou 
a trvalou podporu afghánskému lidu;

P. vzhledem k tomu, že dne 16. srpna 2021 prezident USA Joe Biden v celostátním 
televizním projevu uvedl, že pevně stojí za svým rozhodnutím stáhnout americké síly 
z Afghánistánu, a dodal, že americké jednotky nemohou a neměly by bojovat a umírat 
ve válce, ve které afghánské síly nejsou ochotny bojovat samy za sebe;

Q. vzhledem k tomu, že dne 7. září 2021 představil Tálibán svou prozatímní vládu bez 
účasti žen, která se skládá z 33 mullů a čtyř osob, na něž se vztahují sankce USA; 
vzhledem k tomu, že mnozí ze jmenovaných členů Tálibánu jsou zastánci tvrdé linie 
a veteráni režimu z 90. let minulého století a 20letého boje proti koalici vedené USA; 
vzhledem k tomu, že Tálibán plánoval uspořádat slavnostní inauguraci vlády dne 11. 
září 2021, což se kryje s 20. výročím útoků z 11. září;

R. vzhledem k tomu, že někteří z nejvyšších afghánských představitelů, jako je předseda 
vlády mulla Achund a místopředseda vlády mulla Barádar, byli zakladateli Tálibánu, 
a Sirádžuddín Haqqání – představitel sítě Haqqání, kterou USA považují za 
teroristickou organizaci s úzkou vazbou na al-Káidu – nynější ministr vnitra, který 
zodpovídá za bezpečnost v celém Afghánistánu, je na seznamu FBI nejhledanějších 
osob kvůli terorismu a je zodpovědný za řadu teroristických útoků proti civilnímu 
obyvatelstvu na afghánském území;

S. vzhledem k tomu, že ideologické a politické vazby mezi Tálibánem a světovými 
džihádistickými organizacemi, jako je al-Káida, jsou i nadále silné a časem budou 
zřejmě ještě posilovat; vzhledem k tomu, že Ajmán az-Zavahrí, který nahradil Usámu 
bin Ládina poté, co zvláštní síly USA vůdce al-Káidy v roce 2011 v Pákistánu zabily, se 
údajně skrývá v Afghánistánu nebo v Pákistánu; vzhledem k tomu, že před pěti lety 
slíbil Zavahrí poslušnost nejvyššímu vůdci Tálibánu mullovi Hajbatulláhu 
Achúndzádovi, kterého označil za „emíra věřících“; vzhledem k tomu, že dlouhou 
předtím bin Ládin slíbil poslušnost tálibánskému mullovi Muhammadu Umarovi; 
vzhledem k tomu, že podle zprávy OSN se významná část vedení al-Káidy nachází 
v pohraniční oblasti Afghánistánu a Pákistánu;

T. vzhledem k tomu, že žádný členský stát EU ani spojenec NATO neuznává Tálibán jako 
legitimní vládu, ale je připraven s novou vládou jednat, budou-li dodržovány podmínky 
týkající se lidských práv a bezpečnosti;

U. vzhledem k tomu, že Tálibán učinil jen málo pro to, aby občany ubezpečil, že ve 
srovnání s extrémními omezeními, která brutálně prosazoval v 90. letech, se jeho 
zacházení s Afghánci změní; vzhledem k tomu, že vláda Tálibánu představuje vážné 
hrozby a přísná omezení práv žen, dětí, náboženských a etnických menšin a radikálně 
omezí svobodu projevu; vzhledem k tomu, že ženy a dívky nadále čelí hrozbám, které 
zahrnují bránění v přístupu k základním službám, a útokům, včetně domácího 
a sexuálního násilí a násilí na základě pohlaví;
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V. vzhledem k tomu, že dříve byly náboženské menšiny v Afghánistánu schopny vyučovat 
a praktikovat své náboženství, i když pod tvrdými omezeními v nepřátelském prostředí;

W. vzhledem k tomu, že v důsledku převzetí moci Tálibánem se rizika pro náboženské 
menšiny výrazně zvýšila;

X. vzhledem k tomu, že od roku 2001 se křesťanská komunita rozrostla a upevnila, avšak 
tento úspěch vláda Tálibánu vážně ohrožuje;

Y. vzhledem k tomu, že po celém Afghánistánu, zejména v Kábulu, vyšly stovky 
afghánských žen do ulic, aby požadovaly rovnoprávnost a možnost podílet se na vládě; 
vzhledem k tomu, že bezpečnostní síly Tálibánu na tyto protesty reagovaly násilím; 
vzhledem k tomu, že byli zatčeni a zbiti četní novináři, kteří o těchto protestech 
informovali;

Z. vzhledem k tomu, že dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje (CAPD) 
odrážela zásady a podmínky, na nichž musí být založeno budoucí partnerství mezi EU a 
Afghánistánem, mimo jiné ustanovení základních prvků týkajících se lidských práv, 
nešíření zbraní hromadného ničení, spravedlnosti a právního státu, včetně boje proti 
organizované trestné činnosti, praní peněz a boje proti drogám;

AA. vzhledem k tomu, že Evropská unie je spolu se svými členskými státy od roku 2002 
největším poskytovatelem mezinárodní podpory Afghánistánu a jeho občanům, jež 
dosáhla částky 17,2 miliard EUR v podobě humanitární a rozvojové pomoci;

BB. vzhledem k tomu, že v této válce přišlo o život více než 160 000 lidí, včetně téměř 
50 000 civilistů, 66 000 příslušníků afghánské národní armády a policie, 2 500 
příslušníků amerických jednotek a 3 900 amerických smluvních partnerů, 1 150 
příslušníků spojeneckých vojsk z členských států NATO, 450 humanitárních 
pracovníků a 72 novinářů;

CC. vzhledem k tomu, že ačkoli Tálibán protesty zpočátku toleroval a přislíbil tolerantnější 
formu vládnutí, jímž hodlá usilovat o „mír a prosperitu země“, později prohlásil 
demonstrace za nezákonné, pokud k nim ministerstvo spravedlnosti neudělilo povolení; 
vzhledem k tomu, že ozbrojenci Tálibánu protesty následující den rozehnali;

DD. vzhledem k tomu, že podle informací ze zpravodajství představitelé Tálibánu zbili nebo 
mučili několik afghánských novinářů, protože informovali o protestech v hlavním městě 
země, což připomnělo brutální diktaturu Tálibánu z 90. let 20. století;

EE. vzhledem k tomu, že za vlády Tálibánu nelze vyloučit možné obnovení výcvikových 
táborů pro zahraniční bojovníky;

FF. vzhledem k tomu, že v Afghánistánu v současné době působí velký a rostoucí 
kontingent mezinárodně uznaných teroristických organizací, včetně al-Káidy, 
Islámského hnutí Uzbekistánu, organizace Katibat Imam al-Bukhari a Turkestánské 
islámské strany, přičemž existují domněnky, že mnohé z nich posilují nábor 
zahraničních bojovníků z této země;

GG. vzhledem k tomu, že převzetí moci Tálibánem vedlo v celé zemi k řadě útěků z vězení a 
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také k tomu, že několik vysoce postavených členů al-Káidy opustilo vězení a nyní může 
nerušeně obnovovat místní infrastrukturu na základě pokynů al-Káidy;

HH. vzhledem k tomu, že Interpol vydal více než 4 200 varování ohledně subjektů s přímými 
nebo nepřímými vazbami na Afghánistán a také podrobné profily přibližně 60 000 
zahraničních teroristických bojovníků, kteří bojovali v Afghánistánu;

1. bere na vědomí stažení spojeneckých vojsk USA a NATO z Afghánistánu ukončené dne 
31. srpna 2021; vyzývá k okamžitému obnovení věcných jednání o budoucnosti 
Afghánistánu, a to bez předběžných podmínek, s cílem vypracovat a vyjednat realistické 
kompromisní postoje ohledně sdílení moci, které mohou vést k ustavení inkluzivní a 
legitimní vlády a k nalezení spravedlivého a trvalého řešení, které bude stavět na 
hospodářských, sociálních, politických a rozvojových přínosech dosažených od roku 
2001;

2. vyjadřuje vážné znepokojení nad skutečností, že do výhradně mužské prozatímní vlády 
bylo jmenováno 33 mullů, z nichž mnozí čelí sankcím USA a OSN a jsou hledáni pro 
teroristickou činnost; žádá, aby před tím, než bude přistoupeno na jakékoli jednání 
s Tálibánem, které by mohlo vést k uznání jeho prozatímní vlády, byly pro Tálibán 
stanoveny přísné podmínky;

3. co nejdůrazněji odsuzuje terorismus ve všech jeho podobách a projevech a všechny 
teroristické činy;

4. trvá na tom, že Tálibán a vláda Islámské republiky musí plnit své závazky v boji proti 
terorismu, a to i tím, že zabrání al-Káidě, Dá’iši nebo jiným teroristickým skupinám a 
jednotlivcům, aby využívali afghánského území k ohrožování nebo porušování 
bezpečnosti jakékoli jiné země, včetně toho, že nebudou členy těchto skupin přijímat na 
svém území a zabrání jim v provádění náboru, výcviku nebo získávání finančních 
prostředků;

5. důrazně odsuzuje pokračující násilí v Afghánistánu, za které je Tálibán z velké části 
odpovědný, a požaduje, aby všechny strany podnikly okamžité a nezbytné kroky 
k omezení násilí, a to i vůči demonstrantům, a k zabránění civilním obětem;

6. vyjadřuje solidaritu se ženami a obránci lidských práv, kteří protestují po celém 
Afghánistánu proti převzetí země Tálibánem a kteří chtějí žít ve svobodné, stabilní, 
pokojné a různorodé společnosti;

7. vyjadřuje hluboké znepokojení nad zprávami o násilí páchaném na ženách, 
demonstrantech a novinářích; připomíná Tálibánu, že musí dodržovat lidská práva, 
včetně práv menšin, zejména křesťanů, svobodu projevu, sdružování a shromažďování;

8. odsuzuje rostoucí počet zpráv o zabíjení, obtěžování a zastrašování křesťanů a dalších 
menšin a skutečnost, že křesťanská komunita se nyní v důsledku pronásledování 
rozpadá;

9. vyzývá Afghánistán, aby ukončil veškeré útoky na svobodný a otevřený tisk a upustil 
od nich a aby novinářům zajistil bezpečné prostředí, v němž by mohli v souladu 
s Mezinárodní úmluvou o bezpečnosti a nezávislosti novinářů a dalších pracovníků 
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sdělovacích prostředků informovat bez toho, aby byli zastrašováni, obtěžováni nebo aby 
jim bylo vyhrožováno násilím; vyzývá mezinárodní společenství, nevládní organizace a 
IT společnosti, aby vyvinuly zvláštní nástroje a platformy věnované Afghánistánu, které 
umožní bezpečné podávání zpráv a přijímání informací;

10. vyzývá Afghánistán, aby okamžitě a bezpodmínečně propustil všechny obránce 
lidských práv, vězně svědomí a novináře, kteří byli zadrženi a odsouzeni pouze 
za uplatňování svého práva na svobodu projevu a pokojné shromažďování;

11. zdůrazňuje svou dlouhodobou podporu důvěryhodným, svobodným, spravedlivým a 
transparentním volbám v souladu s mezinárodními standardy a vyjadřuje podporu 
vyslání volebních pozorovatelských misí do této země;

12. je i nadále přesvědčen o nutnosti provádět inkluzivní mírový proces, vedený Afghánci, 
za nějž Afghánistán ponese odpovědnost a který povede ke spravedlivému, 
komplexnímu a trvalému míru a bude reagovat na potřeby a obavy všech Afghánců; 
vyzývá k rozšíření úlohy OSN, pokud jde o její přispění k afghánskému mírovému 
procesu a procesu usmíření, včetně využití jejích značných zkušeností a odborných 
znalostí získaných v rámci podpory jiných mírových procesů;

13. domnívá se, že má-li být dosaženo národní bezpečnosti, stability a prosperity, musí 
afghánská vláda zastupovat a odrážet rozmanité etnické a kulturní zázemí země; 
připomíná, že dlouhodobý rozvoj Afghánistánu bude záviset na odpovědnosti, řádné 
veřejné správě, udržitelném zajištění bezpečnosti osob, včetně snižování chudoby 
a vytváření pracovních příležitostí, přístupu k sociálním a zdravotním službám, 
vzdělávání a ochraně základních svobod a lidských práv;

14. připomíná, že Afghánistán je hluboce ovlivněn sousedními zeměmi a regionálními 
mocnostmi, zejména Čínou, Íránem, Indií, Ruskem, Pákistánem a Katarem; vyjadřuje 
politování nad tím, že stabilní a úspěšný Afghánistán není vždy pro tyto regionální 
aktéry konečným cílem, a zdůrazňuje klíčovou úlohu nejen těchto zemí, ale také 
Turecka a dalších aktérů, kteří jsou ochotni přispět ke stabilizaci, mírovému procesu a 
dalšímu rozvoji Afghánistánu;

15. domnívá se, že snaha Tálibánu prezentovat se ve vztahu k veřejnosti jako umírněný 
subjekt je pouze taktická a dočasná, a naléhavě vyzývá členské státy, aby ve svém úsilí 
o to, aby Tálibánu na mezinárodní scéně nebyla přiznána jakákoli legitimita, byly i 
nadále bdělé;

16. zdůrazňuje, že navrhované humanitární koridory nepředstavují schůdné řešení kritické 
situace Afghánců, a vybízí členské státy, aby napomohly snahám o zachování podpory 
pro afghánskou infrastrukturu a civilisty, kteří chtějí žít ve svobodné a pokojné vlasti;

17. vybízí členské státy, aby posílily vazby se sousedními zeměmi, které přijímají 
afghánské uprchlíky, a poskytly jim podporu s cílem zajistit řádné poskytování zdrojů, 
humánní zacházení a vzdělávání;

18. odsuzuje nenapravitelné škody na kulturních památkách způsobené Tálibánem a jeho 
přidruženými organizacemi a nadále varuje, že nestabilita povede k nárůstu 
mezinárodního pašování a krádeží kulturního dědictví, které by bylo možné využít 
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k financování zvýšené činnosti teroristických organizací v regionu; naléhavě vyzývá 
k tomu, aby byla v Evropě provedena digitalizace afghánských kulturních artefaktů, aby 
se podpořilo odhalování pašovaného zboží, a vyzývá k zavedení dočasného 
všeobecného zákazu dovozu kulturních statků z Afghánistánu, který by Tálibán a jeho 
spojence připravil o možnost těžit z pašování kulturního dědictví;

19. naléhavě vyzývá členské státy, aby zachovaly a sdílely veškeré zpravodajské informace, 
které získaly během své vojenské a policejní přítomnosti v Afghánistánu, se zvláštním 
důrazem na biometrické údaje, které mají zásadní význam, neboť členským státům a 
třetím zemím pomáhají při identifikaci vracejících se zahraničních bojovníků;

20. vyzývá mezinárodní společenství, zejména OSN, Evropskou radu, skupiny G7 a G20, 
aby použily veškeré diplomatické, politické či jiné vhodné prostředky, včetně cílených 
sankcí vůči představitelům Tálibánu, kteří jsou v současné době u moci, k podpoře a 
ochraně lidských práv a základních svobod žen a dalších osob příslušejících 
k náboženským menšinám;

21. vyzývá Komisi, aby neprodleně jmenovala nového zvláštního vyslance pro prosazování 
a ochranu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo EU a aby na tuto 
pozici poskytla odpovídající personál a finanční prostředky;

22. vyzývá Radu OSN pro lidská práva, aby bezodkladně vytvořila zvláštní mechanismus, 
jehož úkolem bude monitorovat situaci v oblasti lidských práv v Afghánistánu a který se 
zaměří zejména na lidská práva žen a příslušníků etnických a náboženských menšin a 
menšin vyznávajících určité přesvědčení;

23. vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, aby se věnovala transparentnímu a 
důkladnému monitorování situace v oblasti lidských práv v Afghánistánu;

24. vybízí k posílení spolupráce se zeměmi ve Střední Asii sousedícími s Afghánistánem 
v oblasti bezpečnostních a zpravodajských služeb s cílem zajistit, aby Tálibán nezískal 
operační schopnost najímat další personál nebo zahájit ofenzívu proti sousedům 
Afghánistánu;

25. vybízí k posílení spolupráce s Europolem, která by podpořila vnitrostátní orgány 
členských států, a to prostřednictvím bezpečnostních kontrol osob cestujících 
z Afghánistánu, usnadněním sdílení zpravodajských informací se třetími zeměmi, 
nasazením vyslaných příslušníků, posílením spolupráce se sousedními zeměmi ve 
Střední Asii a monitorováním zločinného obsahu on-line souvisejícího s Afghánistánem 
prostřednictvím jednotky Europolu pro oznamování internetového obsahu;

26. zdůrazňuje, že klíčem k vytvoření prostředí, které bude příznivé pro zajištění 
bezpečnosti v Afghánistánu, je boj proti financování terorismu;  naléhavě vyzývá 
všechny relevantní partnery, aby v zájmu potírání radikalizace, extremismu a 
náborových nástrojů, na něž se nadále spoléhají afghánské teroristické organizace, 
vystupňovaly své úsilí o rozbití všech sítí financujících terorismus, včetně skoncování 
se zneužíváním sítí hawala a mezinárodního dárcovství k tomuto účelu; deklaruje své 
stanovisko, že Tálibánu nemohou být poskytnuty žádné finanční prostředky ani podpora 
EU, a vyzývá k vytvoření zvláštního mechanismu, který by pomoc poskytoval přímo 
afghánským občanům;
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27. naléhavě vyzývá EU a členské státy, aby intenzivněji usilovaly o spolupráci s USA a 
spojenci z NATO v boji proti obchodu s drogami, praní peněz, financování terorismu a 
převaděčství osob v tomto regionu;

28. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě 
pro vnější činnost, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a 
tálibánské prozatímní vládě Afghánistánu.


