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Ændringsforslag 17
Svenja Hahn
for Renew-Gruppen

Fælles beslutningsforslag
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Situationen i Afghanistan

Fælles beslutningsforslag
Punkt 45

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag

45. minder om, at Pakistan i mange år 
har sørget for sikre tilflugtssteder for 
Talebanmedlemmer samt ydet bistand til 
deres væbnede styrker; pålægger EU-
Udenrigstjenesten at meddele Pakistans 
ledelse, at den bærer ansvaret for sikkerhed 
og stabilitet i Afghanistan, og at den skal 
bruge sin indflydelse på Taleban til at nå 
disse mål;

45. minder om, at Pakistan i mange år 
har sørget for sikre tilflugtssteder for 
Talebanmedlemmer samt ydet bistand til 
deres væbnede styrker; pålægger EU-
Udenrigstjenesten at meddele Pakistans 
ledelse, at den bærer ansvaret for sikkerhed 
og stabilitet i Afghanistan, og at den skal 
bruge sin indflydelse på Taleban til at nå 
disse mål, samt at overveje, om der er 
grund til straks at tage Pakistans 
berettigelse til GSP+-status og de fordele, 
der følger heraf, op til fornyet overvejelse 
i lyset af de aktuelle begivenheder;

Or. en
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Ændringsforslag 18
Petras Auštrevičius
for Renew-Gruppen

Fælles beslutningsforslag
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Situationen i Afghanistan

Fælles beslutningsforslag
Punkt 50

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag

50. understreger betydningen af god 
regeringsførelse, retsstatsprincippet og 
bekæmpelse af korruption, som der ikke er 
gjort tilstrækkelige fremskridt med i 
Afghanistan i forbindelse med terrorkrigen 
i landet; mener, at EU for at opnå en 
vellykket nationsopbygning og EU's 
internationale 
menneskerettighedsdagsorden er nødt til at 
følge en integreret tilgang til 
udenrigspolitik, humanitære politikker, 
udviklings-, menneskerettigheds-, 
sikkerheds-, ligestillings- og 
handelspolitik;

50. understreger betydningen af god 
regeringsførelse, retsstatsprincippet og 
bekæmpelse af korruption, som der ikke er 
gjort tilstrækkelige fremskridt med i 
Afghanistan i forbindelse med terrorkrigen 
i landet; mener, at EU for at opnå en 
vellykket nationsopbygning og EU's 
internationale 
menneskerettighedsdagsorden er nødt til at 
følge en integreret tilgang til 
udenrigspolitik, humanitære politikker, 
udviklings-, menneskerettigheds-, 
sikkerheds-, ligestillings- og 
handelspolitik; opfordrer indtrængende 
Rådet, EU-Udenrigstjenesten og 
Kommissionen til snarest muligt at 
udarbejde og forelægge Parlamentet en 
omfattende erfaringsbaseret strategi med 
hensyn til Afghanistan og de 
omkringliggende lande i regionen;

Or. en


