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Situationen i Afghanistan 

Fælles beslutningsforslag
Punkt 39

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag

39. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre en koordineret 
europæisk indsats for at føre en human 
asylpolitik, hvor EU bærer sit moralske 
ansvar for modtagelse og integration; 
glæder sig over det planlagte 
genbosættelsesforum i september; 
understreger, at EU's politik som en 
prioritet bør omfatte en udvidelse af 
genbosætningen for dem, der er mest 
udsatte og mest sårbare, samt yderligere 
supplerende veje såsom humanitære visa 
og et særligt visumprogram for afghanske 
kvinder, der søger beskyttelse fra 
Talebanstyret; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til i lyset af den seneste 
udvikling at tage nuværende og nylige 
asylansøgninger, herunder afviste 
ansøgninger, op til fornyet vurdering; 
understreger, at der under ingen 
omstændigheder må foretages tvungne 
tilbagesendelser til Afghanistan;

39. kritiserer kraftigt de nyligt 
vedtagne rådskonklusioner fra 
indenrigsministrene som uacceptable 
både hvad angår tone og indhold; 
opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre en koordineret 
europæisk indsats for at føre en human 
asylpolitik, hvor EU bærer sit moralske 
ansvar for modtagelse og integration i fuld 
overensstemmelse med 
Genèvekonventionen fra 1951; glæder sig 
over det planlagte genbosættelsesforum i 
september; understreger, at EU's politik 
som en prioritet bør omfatte en udvidelse 
af specifikke og nye tilsagn om 
genbosættelse for dem, der er mest udsatte 
og mest sårbare, samt yderligere 
supplerende veje såsom humanitære visa 
og et særligt visumprogram for afghanske 
kvinder, der søger beskyttelse fra 
Talebanstyret; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til i lyset af den seneste 
udvikling at tage nuværende og nylige 
asylansøgninger, herunder afviste 
ansøgninger, op til fornyet vurdering; 
understreger, at der under ingen 
omstændigheder må foretages tvungne 
tilbagesendelser til Afghanistan;
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