
AM\1239173FI.docx PE696.050v01-00 }
PE696.053v01-00 }
PE696.054v01-00 }
PE696.055v01-00 }
PE697.916v01-00 } RC1

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

15.9.2021 B9-0455/2021 } 
B9-0458/2021 } 
B9-0459/2021 } 
B9-0460/2021 } 
B9-0462/2021 } RC1/Am. 14

Tarkistus 14
Anna Fotyga
ECR-ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Afganistanin tilanne

Yhteinen päätöslauselmaesitys
39 kohta

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan koordinoidun 
eurooppalaisen toiminnan, jonka 
tavoitteena on inhimillinen 
turvapaikkapolitiikka, jossa EU kantaa 
moraalisen vastuunsa vastaanotosta ja 
kotouttamisesta; suhtautuu myönteisesti 
syyskuuksi suunniteltuun 
uudelleensijoittamista koskevaan 
foorumiin; korostaa, että EU:n politiikkaan 
olisi sisällyttävä ensisijaisesti 
uudelleensijoittamisen laajentaminen 
suurimmassa vaarassa ja 
haavoittuvimmassa asemassa oleviin 
henkilöihin sekä muita täydentäviä 
välineitä, kuten humanitaariset viisumit ja 
erityinen viisumiohjelma afganistanilaisille 
naisille, jotka pyrkivät turvaan 
talebanhallinnolta; kehottaa jäsenvaltioita 
arvioimaan uudelleen nykyisiä ja 
viimeaikaisia turvapaikkahakemuksia, 
myös hylättyjä hakemuksia, viimeaikaisen 
kehityksen valossa; korostaa, että 
pakkokeinoihin perustuvaa palauttamista 
Afganistaniin ei saa toteuttaa missään 
olosuhteissa;

39. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan koordinoidun 
eurooppalaisen toiminnan, jonka 
tavoitteena on inhimillinen 
turvapaikkapolitiikka, jossa EU kantaa 
moraalisen vastuunsa siitä, että se ottaa 
vastaan ja kotouttaa ne, jotka tukivat 
kansainvälisiä pyrkimyksiä tehdä 
Afganistanista turvallinen, vakaa ja 
osallistava valtio; suhtautuu myönteisesti 
syyskuuksi suunniteltuun 
uudelleensijoittamista koskevaan 
foorumiin; korostaa, että EU:n politiikkaan 
olisi sisällyttävä ensisijaisesti 
uudelleensijoittamisen laajentaminen 
suurimmassa vaarassa ja 
haavoittuvimmassa asemassa oleviin 
henkilöihin sekä muita täydentäviä 
välineitä, kuten humanitaariset viisumit ja 
erityinen viisumiohjelma afganistanilaisille 
naisille, jotka pyrkivät turvaan 
talebanhallinnolta; kehottaa jäsenvaltioita 
arvioimaan uudelleen nykyisiä ja 
viimeaikaisia turvapaikkahakemuksia 
riittävää turvallisuuskartoitusta 
noudattaen;
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Tarkistus 15
Anna Fotyga
ECR-ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Afganistanin tilanne

Yhteinen päätöslauselmaesitys
51 kohta

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. katsoo kriisin osoittavan, että EU:n 
on vahvistettava merkittävästi kykyään 
toimia itsenäisesti ja näin ollen lujitettava 
puolustusyhteistyötään rakentamalla 
todellinen Euroopan puolustusunioni, 
minkä olisi kuljettava käsi kädessä Naton 
eurooppalaisen pilarin vahvistamisen 
kanssa; katsoo, että EU:n on investoitava 
sotilaallisen tilannekuvan ymmärtämiseen, 
valvontaan ja havainnointiin, tiedusteluun 
ja strategisiin ilmakuljetuksiin; muistuttaa, 
että eurooppalaisten joukkojen 
kyvyttömyys turvata Kabulin lentoaseman 
kaltainen kansainvälinen lentoasema ilman 
Yhdysvaltojen tukea on silmiinpistävä 
esimerkki tarvittavien investointien 
määrästä; pitää myönteisinä korkean 
edustajan viimeaikaisia pohdintoja tästä 
asiasta ja toistaa tukevansa EU:n 
toimielinten, EU:n jäsenvaltioiden, 
kansallisten parlamenttien, eurooppalaisten 
kumppanien ja kansalaisyhteiskunnan 
välistä perinpohjaista ja kattavaa 
vuoropuhelua tulevista toimista;

51. katsoo kriisin osoittavan, että EU:n 
on vahvistettava merkittävästi kykyään 
toimia lujittaakseen 
puolustusyhteistyötään, minkä olisi 
kuljettava käsi kädessä Naton 
eurooppalaisen pilarin vahvistamisen 
kanssa; katsoo, että jäsenvaltioiden on 
EU:n tuella investoitava sotilaallisen 
tilannekuvan ymmärtämiseen, valvontaan 
ja havainnointiin, tiedusteluun ja 
strategisiin ilmakuljetuksiin; muistuttaa, 
että eurooppalaisten joukkojen 
kyvyttömyys turvata Kabulin lentoaseman 
kaltainen kansainvälinen lentoasema ilman 
Yhdysvaltojen tukea on silmiinpistävä 
esimerkki tarvittavien investointien 
määrästä; pitää myönteisinä korkean 
edustajan viimeaikaisia pohdintoja tästä 
asiasta ja toistaa tukevansa EU:n 
toimielinten, EU:n jäsenvaltioiden, 
kansallisten parlamenttien, eurooppalaisten 
kumppanien ja kansalaisyhteiskunnan 
välistä perinpohjaista ja kattavaa 
vuoropuhelua tulevista toimista;
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