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Az Európai Parlament állásfoglalása az afganisztáni helyzetről
(2021/2877(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Afganisztánról szóló korábbi állásfoglalásaira,

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1368. (2001), 1373 (2001), 2210. (2015), 
2344. (2017), 2513. (2020), valamint 2593. (2021) sz. határozatára,

– tekintettel a 2016. október 2-i EU–Afganisztán közös migrációügyi koncepcióra,

– tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afgán Iszlám 
Köztársaság között 2017. február 18-án létrejött partnerségi és fejlesztési 
együttműködési megállapodásra1,

– tekintettel a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az 
Afganisztánra vonatkozó uniós stratégia elemeiről szóló, 2017. július 24-i közös 
közleményére (JOIN(2017)0031),

– tekintettel a főképviselő által az Európai Unió nevében tett, Afganisztánról szóló 
2021. augusztus 17-i nyilatkozatra,

– tekintettel Michelle Bachelet-nek, az ENSZ emberi jogi főbiztosának az ENSZ Emberi 
Jogi Tanácsa 2021. augusztus 24-i, sürgősséggel összehívott ülésén elhangzott 
beszédére;

– tekintettel a G7-ek vezetőinek 2021. augusztus 24-i, Afganisztánról szóló 
nyilatkozatára,

– tekintettel a Bel- és Igazságügyi Tanácsnak az afganisztáni helyzetről szóló 
2021. augusztus 31-i nyilatkozatára,

– tekintettel az EU, a NATO és a G7-ek Afganisztánnal foglalkozó közös találkozójának 
eredményeire,

– tekintettel a Talibánnak az afganisztáni ügyvivő kormány létrehozásáról szóló, 2021. 
szeptember 7-i bejelentésére,

– tekintettel az ENSZ Afganisztánról szóló, 2021. szeptember 13–14-én Genfben tartott 
nemzetközi adományozói konferenciájára,

– tekintettel Josep Borrellnek, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjének a külügyminiszterek 2021. szeptember 3-i nem 
hivatalos ülését (Gymnich-értekezlet) követő sajtótájékoztatón tett nyilatkozatára,

1 HL L 67., 2017.3.14, 3. o.
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– tekintettel az Egyesült Államok fegyveres erői Afganisztánból való kivonásának 2021. 
augusztus 30-i befejezésére,

– tekintettel a gyermekjogok előmozdítására és védelmére vonatkozó uniós 
iránymutatásokra, a gyermekek és a fegyveres konfliktusok kapcsolatáról szóló EU-
iránymutatásra, valamint az emberi jogok védelmezőiről szóló uniós iránymutatásra,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

– tekintettel a menekültek helyzetére vonatkozó, 1951. július 28-án aláírt genfi 
egyezményre és annak 1967. évi jegyzőkönyvére,

– tekintettel a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi ENSZ-egyezményre,

– tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966. évi Nemzetközi Egyezségokmányára,

– tekintettel a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden 
formájának kiküszöböléséről szóló 1979. évi egyezményre,

– tekintettel az ENSZ-közgyűlés által 2016. szeptember 19-én egyhangúlag elfogadott, a 
menekültekről és a migránsokról szóló New York-i nyilatkozatot követő, a biztonságos, 
rendezett és szabályos migrációra vonatkozó globális ENSZ-megállapodásra és a 
menekültekről szóló globális ENSZ-megállapodásra,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A. mivel az 1990-es években a tálib uralom alatt Afganisztán volt a nemzetközi terrorista 
szervezetek, és különösen az al-Kaida legfontosabb biztonságos menedéke és műveleti 
központja, amely számos, ázsiai, afrikai, ausztrál, európai és amerikai polgár ellen 
elkövetett barbár terrortámadásért, valamint az Egyesült Államokban 2001. szeptember 
11-én elkövetett, az emberi történelem leghalálosabb terrortámadásáért felelős, 
amelyben közel 3000, több mint 90 különböző állampolgárságú ember vesztette életét;

B. mivel az Egyesült Államok ellen 20 évvel ezelőtt elkövetett barbár támadás nyomán 
megszületett az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1368. sz. határozata, amely 2001-ben az 
Egyesült Államok által vezetett afganisztáni beavatkozáshoz vezetett, amely 
megdöntötte a tálib uralmat, valamint meggyengítette az al-Kaidát és a többi globális 
dzsihádista szervezetet, amelynek folytatása jelenleg súlyos veszélybe került;

C. mivel a szeptember 11-i támadásokat követően a NATO alapító szerződésének 5. 
cikkére hivatkozott, amely az egyedüli alkalom volt, amikor a NATO valaha is a 
kollektív védelemre hivatkozott, melynek keretében több mint 40 ország járult hozzá az 
ország biztonságához, és emellett több tucat más állam és szervezet, köztük az EU is 
részt vesz az ország stabilizálásában a későbbi ENSZ-határozatokkal összhangban;

D. mivel a NATO és a szövetséges országok a tálibok 2001-es bukása óta jelen voltak 
Afganisztánban; mivel 2021 áprilisában az Egyesült Államok – a tálibokkal 3 évig 
elhúzódó tárgyalásokat követően – bejelentette, hogy 2021. szeptember 11-ig bezárólag 
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kivonja csapatait az országból; mivel a NATO és a szövetséges csapatok kivonulása 
2021 augusztusában lezárult;

E. mivel a tálibok ezt követően gyors ütemben előrenyomultak a kormány ellenőrzése alatt 
álló területeken; mivel az afgán hadsereg és biztonsági erők nem tudtak hatékony 
ellenállást kifejteni, és Asraf Gáni elnök elmenekült az országból; mivel a tálibok 
átvették a teljes ellenőrzést az ország felett, valamint visszaállították az Afganisztáni 
Iszlám Emirátust;

F. mivel 2021 augusztusában több mint 110 000 fő hagyta el Afganisztánt az Egyesült 
Államok vezette evakuálás keretében, amelyre a nemzetközi közösség koordinációs 
közreműködése nélkül került sor; mivel 2021 augusztusában az Egyesült Államoknak és 
a nemzetközi közösségnek két hét alatt sikerült légi úton több mint 120 000 
veszélyeztetett személyt: afgánokat, diplomáciai képviseletek és katonai kontingensek 
helyi személyzetét, valamint külföldi állampolgárokat biztonságos helyre menekítenie; 
mivel becslések szerint 150–170 000 olyan afgánt hátrahagytak az országban, akik az 
elmúlt két évtizedben együttműködtek a nemzetközi közösséggel, és az ő életük 
veszélyben van;

G. mivel a tálibok 2021. szeptember 7-én bejelentették, hogy Mohammad Hasszán Ahund, 
a tálib vezetőségi tanács vezetőjének vezetésével ügyvivő kormány alakul, amelybe 
nem hívtak meg sem nőket, sem tálib személyiségeket; mivel a tálib ügyvivő kormány 
tagjai között terrorcselekmények elkövetéséért felelős személyek is szerepelnek, többek 
között volt fogvatartottak, ENSZ-szankciók hatálya alá tartozó személyek és egy az FBI 
által legkeresettebb személyek listáján szereplő személy is; mivel a tálib ügyvivő 
kormány számos tagja Pakisztán által kiállított útlevéllel rendelkezik; mivel ez a 
kormány súlyosan megkülönbözteti az ország etnikai és vallási kisebbségeit;

H. mivel a tálib ügyvivő kormány úgy alakult meg, hogy nem tartotta be a Talibán 
befogadó kormányra vonatkozó ígéreteit; mivel a Nőügyi Minisztériumot felszámolták; 
mivel a tálibok nem tervezik a nők folyamatos részvételét Afganisztánban vezető 
szerepekben, üldözik a női vezetőket, tisztviselőket és aktivistákat, és halálos erőszakot 
alkalmaznak a nők jogaival kapcsolatos tüntetések feloszlatására; mivel megalapozott 
az a félelem, hogy hatályon kívül helyezik a nők elleni erőszak megszüntetéséről szóló 
törvényt, amely büntetőjogi szankciókat szab ki a gyermek- és kényszerházasságokra, a 
családon belüli erőszakra és a nők elleni számos egyéb visszaélésre;

I. mivel a tálib ügyvivő kormány országos szinten betiltotta a tüntetéseket, és megkezdte a 
szabad médiával szembeni fellépést, beleértve az újságírók fogva tartását és az ellenük 
elkövetett támadásokat, valamint a médiamunkára vonatkozó új korlátozások 
bevezetését; mivel a tálibok propagandát használnak arra, hogy gyűlöletet terjesszenek a 
Nyugat és az EU felé;

J. mivel az emberi jogi helyzet rohamosan romlik; mivel a kiszolgáltatott és 
veszélyeztetett személyek közé tartozik a lakosság tagjainak többsége, köztük a nők, a 
lányok, az LMBTI+-közösség tagjai, az etnikai és vallási kisebbségekhez – különösen a 
síita hazara kisebbséghez – tartozók, a civil társadalom tagjai, a tudományos dolgozók, 
az újságírók, az ügyvédek és bírák, a művészek, valamint az előző afgán kormány 
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politikusai és köztisztviselői; mivel a fegyveres konfliktusokra hagyományosan 
jellemző a nőkkel szembeni nemi alapú erőszak és szexuális erőszak háborús 
fegyverként történő alkalmazása;

K. mivel a beszámolók szerint a tálibok magánszemélyeket zaklatnak, valamint erőszakos 
cselekményeket és megtorló gyilkosságokat követnek el magánszemélyekkel szemben; 
mivel a nők többségét megakadályozták abban, hogy visszatérjenek munkahelyeikre, az 
egyetemekre és az iskolákba; mivel tüntetések törtek ki az országban, amelyek 
mindenekelőtt a kizárólag férfiakból álló kormány ellen, valamint a nők jogainak 
korlátozását és a nők közéletből, többek között sporttevékenységekből való kizárását 
célzó kormányzati tervek ellen irányultak; mivel a tüntetéseket és a helyi ellenállást –
 nevezetesen a Pandzsír-völgyben – a tálibok erőszakkal leverték és elfojtották;

L. mivel az országot humanitárius katasztrófa fenyegeti; mivel súlyos élelmiszer-, víz- és 
gyógyszerhiány tapasztalható; mivel 18,4 millió afgán szorul humanitárius segítségre, 
akik közül 14 millió főt már eleve érintett az élelmiszer-ellátás bizonytalansága; mivel a 
Bizottság bejelentette, hogy az országban maradtak és az országból menekülők számára 
nyújtandó humanitárius segély összegét több mint 200 millió EUR-ra emeli;

M. mivel az afganisztáni válság mindenekelőtt az afgán nép számára jelent tragédiát, de az 
EU saját biztonságát is veszélyezteti; mivel az EU-nak le kell vonnia a szükséges 
következtetéseket ebből a közös kudarcból, és fel kell készülnie annak biztonságunkra 
gyakorolt következményeire, beleértve a terrorizmus esetleges fokozott veszélyét is; 
mivel a dzsihádisták világszerte felbátorodtak a tálib hatalomátvételtől;

N. mivel afgánok évek óta menekülnek hazájukból, és elsősorban a szomszédos 
országokban, de Európában is keresnek menedéket; mivel előfordulhat, hogy az 
Európába migráló afgánok száma növekszik;

O. mivel a Bizottság nem koordinálta az európai polgárok és az EU és tagállamai számára 
dolgozó afgán állampolgárok evakuálására irányuló erőfeszítéseket, és nem tudott 
valódi európai légi szállítást szervezni; mivel az uniós polgárok és a veszélyben lévő, 
menekülni kívánó afgánok evakuálása nem ért véget, és ahhoz az EU és tagállamai 
közötti egységre, többek között a Talibánnal való kommunikációs csatornára is szükség 
van;

P. mivel a Talibánnal folytatott kommunikáció semmi esetre sem vezethet a Talibán 
tagjaival szembeni jelenlegi szankciók eltörléséhez;

Q. mivel a kabuli nemzetközi repülőtér részben újra működik, de Afganisztán szárazföldi 
határait tálib ellenőrzőpontokkal szigorúan őrzik; mivel afgánok milliói rekedtek az 
országban, és nem tudják elhagyni Afganisztánt;

R. mivel az országban kialakult helyzet továbbra is rendkívül bizonytalan; mivel az ISIS-K 
– az Iszlám Állam regionális csoportja – magára vállalta a 2021. augusztus 26-i, közel 
170 halálos áldozatot követelő repülőtéri robbantásos merénylet elkövetését;

S. mivel a tálibok megosztottak, és emellett más szélsőséges és keményvonalas csoportok 
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ellenállásával is meg kell küzdeniük Afganisztánban; mivel a rezsim most hozzáfér az 
afgán és szövetséges erők által elhagyott katonai felszerelésekhez is; mivel ezek a 
fegyverek könnyen más, nemzetközileg nyilvántartott terrorista csoportok – például az 
Iszlám Állam, az al-Kaida és azok testvérszervezetei – kezébe kerülhetnek;

T. mivel Afganisztán a világ egyik leginkább segélyre szoruló országa, mintegy 18 millió 
ember, a lakosság fele állandó segítségre szorul, és a lakosság egyharmadát érinti az 
élelmiszer-ellátás bizonytalansága; mivel csak 2021-ben mintegy 600 000 afgán – 80%-
uk nő és gyermek – kényszerült lakóhelye elhagyására; mivel becslések szerint 
Afganisztánon belül összesen 5 millió afgán kényszerült lakóhelye elhagyására, és a 
becslések szerint 2,2 millió afgán menekült már a szomszédos országokban él; mivel a 
humanitárius segélyek célba juttatását rendkívül megnehezíti a tálib ellenőrzés;

U. mivel 2021-ben eddig 760 000 afgán tért vissza Iránból és Pakisztánból, ami 
megterhelte az országban működő szolgáltatások kapacitásait, és aggályokat vetett fel a 
hazatérők visszailleszkedését és életkörülményeit illetően; mivel a Bizottság 
bejelentette, hogy az országban maradtak és az országból menekülők számára nyújtandó 
humanitárius segély összegét több mint 200 millió EUR-ra emeli;

V. mivel 2001 óta bizonyítható előrelépések történtek a nők és lányok jogainak 
érvényesítése terén Afganisztánban, ideértve az oktatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz, 
valamint a polgári és politikai életben való részvételhez való hozzáférést; mivel ezek az 
előrelépések kétségtelenül az ország közelmúltbeli fejlődésének legjelentősebb 
eredményei; mivel ezt a részleges előrelépést jelenleg komoly veszély fenyegeti a 
tálibok afganisztáni hatalomátvétele miatt;

W. mivel a tálibok nemzetközi elismerést, legitimitást és támogatást kérnek, és nyilvánosan 
kijelentették, hogy lehetővé fogják tenni a nők szabadságát a saría keretein belül, 
aminek ellentmond, hogy egyre több esetben számolnak be az Afganisztán-szerte 
bevezetett korlátozó gyakorlatokról, valamint a nők, a tudósok, az emberijog-védők, a 
médiában dolgozók és a köztisztviselők elleni támadásokról; mivel a beszámolók 
szerint a tálibok nyomon követnek olyan személyeket, akik a korábbi hatóságoknak 
dolgoztak, és bosszúból gyilkosságokat követnek el ellenük;

X. mivel az afgán állam költségvetésének több mint 75%-a és katonai költségvetésének 
több mint 95%-a származik a nemzetközi közösségtől;

Y. mivel a Covid19-fertőzöttek számának közelmúltbeli megugrása az országban, az 
oltóanyagok és az orvosi eszközök hiánya, az aszály és a közelgő tél valószínűleg még 
tovább súlyosbítja a jelenlegi társadalmi-gazdasági és humanitárius válságot; mivel a 
Covid19-világjárvány tovább súlyosbítja a logisztikai és biztonsági helyzetet;

1. elítéli az afganisztáni erőszakos tálib hatalomátvételt, és nem ismeri el a jelenlegi tálib 
kormányt; komoly aggodalmának ad hangot Afganisztán jövője miatt most, hogy a 
tálibok átvették a hatalmat az országban, és radikális saría jogot vezetnek be, 
megfosztva az afgán népet az elmúlt 20 évben élvezett alapvető jogoktól és 
szabadságoktól; legmélyebb részvétét és támogatását fejezi ki a folyamatos jogsértések 
és terrortámadások áldozatai és családjaik felé;
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2. mély és őszinte szolidaritását fejezi ki az Afganisztánból elmenekült, valamint az 
országban maradt afgánokkal; megismétli, hogy a jelenlegi helyzet mindenekelőtt egy 
humanitárius és emberi jogi válság, amelyben az afgánok biztonságát, védelmét és 
jogait mindenkor prioritásként kell kezelni;

3. mély aggodalmát fejezi ki az Afganisztánban kibontakozó humanitárius, gazdasági és 
menekültügyi válság miatt; úgy véli, hogy Afganisztán biztonságos, békés és 
demokratikus jövője megköveteli a helyzet inkluzív, tárgyalásos úton történő politikai 
rendezését; megismétli, hogy továbbra is elkötelezett az afgán vezetéssel és 
felelősségvállalással zajló békefolyamat, valamint konfliktus utáni újjáépítés iránt, 
mivel ez az inkluzív, hosszú távú béke, biztonság és fejlődés felé vezető egyetlen hiteles 
út;

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az amerikai csapatok Afganisztánból való kivonásához 
vezető politikai folyamatra és katonai tervezésre egyoldalúan és a NATO-
szövetségesekkel való megfelelő koordináció nélkül került sor; sajnálja, hogy a kabuli 
mentési művelet során nem került sor együttműködésre vagy koordinációra az uniós 
tagállamok között, különösen az Egyesült Államokkal folytatott kommunikáció 
tekintetében, amely ahhoz vezetett, hogy a legtöbb nagykövetséget meglepetésként érte 
a tálibok Kabulba való bevonulása; úgy véli, hogy a nagyobb fokú koordináció 
hozzájárulhatott volna a kialakult káosz és kétségbeesés elkerüléséhez, és hatékonyabb 
eljárásokat eredményezett volna, amelyek lehetővé tették volna a mentésre jogosult 
személyek számára, hogy rendezettebb és kiszámíthatóbb módon jussanak el a 
repülőtérre;

5. sajnálatát fejezi ki az Egyesült Államok és az európai országok közötti kommunikáció 
hiánya miatt, és felhívja az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ) és a Bizottságot, hogy 
végezzék el a folyamat kritikus értékelését, és ez év végéig terjesszék ezt az értékelést 
az Európai Parlament elé;

6. háláját fejezi ki az Afganisztánban szolgált, illetve részben még mindig ott szolgáló 
valamennyi férfi és női katona, egyenruhában szolgáló férfi és nő, humanitárius 
segítséget nyújtó és fejlesztési munkatárs, a diplomaták és a helyi személyzet bátorsága 
miatt; méltatja az elmúlt két évtizedben Afganisztán békésebbé és biztonságosabbá 
tétele érdekében hozott jelentős áldozatot;

7. mély csalódottságának ad hangot Afganisztán állami struktúráinak gyors összeomlása 
miatt, amelyek nem voltak képesek vagy készek ellenállni a tálib offenzívának, amely 
10 napot vett igénybe attól kezdve, hogy átvették az első tartományi fővárost, egészen a 
Kabulba való belépésig; csalódottságának ad hangot Asraf Gáni elnök sikertelen 
vezetése és azon döntése miatt, hogy elmenekül Afganisztánból; kéri, hogy vizsgálják ki 
az afgán költségvetésből származó pénzeszközök Gáni elnök és a politikai elit más 
tagjai általi esetleges hűtlen kezelésére vonatkozó állításokat;

Felhívás az erőszak felszámolására

8. megdöbbenésének ad hangot az elkövetett állítólagos jogsértések, többek között civilek 
és az afgán nemzetbiztonsági erők tagjainak kivégzése, gyermekkatonák toborzása, 
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békés tüntetések leverése, az eltérő vélemények kifejezésének elfojtása és az emberi 
jogok, különösen a nőkre és lányokra, az emberijog-védőkre, az LMBTI+-személyekre, 
a vallási és etnikai kisebbségekre, az újságírókra, az írókra, a tudósokra és művészekre 
irányuló korlátozások miatt; sürgeti a tálibokat, hogy haladéktalanul vessenek véget e 
gyakorlatoknak, és óvják meg különösen az afgán nők többek között oktatáshoz, 
munkához, sporthoz, szabad mozgáshoz, gyülekezéshez és egyesüléshez való jogát;

9. hangsúlyozza, hogy az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog megsértésének 
eseteiről szóló jelentések dokumentálására, átlátható és gyors kivizsgálására, valamint a 
felelősök elszámoltatására van szükség; támogatja az EU globális emberi jogi 
szankciórendszere (az „uniós Magnyickij-törvény”) alkalmazását e tekintetben; elvárja a 
tagállamoktól, hogy az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának soron következő 48. rendes 
ülésszakán gondoskodjanak egy megalapozott mandátummal rendelkező, 
Afganisztánnal foglalkozó tényfeltáró misszió felállítására irányuló határozat 
elfogadásáról;

10. felhívja az EKSZ-t és a tagállamokat, hogy gondoskodjanak az ENSZ 2021. szeptember 
17-én lejáró afganisztáni missziójának (UNAMA) megújításáról szóló ENSZ BT-
határozat elfogadásáról;

Az evakuálásra irányuló erőfeszítések fokozott összehangolása

11. felhívja az EU-t és tagállamait, hogy működjenek együtt a veszélyeztetett uniós 
polgárok és afgánok további evakuálásának elősegítése érdekében, különösen a 
rendelkezésre álló biztonságos folyosók használata révén; emlékeztet arra, hogy az EU 
elvárja, hogy a tálibok mindezt könnyítsék meg; megismétli, hogy e tekintetben a nők 
különösen veszélyeztetett csoportjaira kell összpontosítani, többek között valamennyi 
nőre és lányra, az emberijog-védőkre, az LMBTI+-személyekre, a vallási és etnikai 
kisebbségekre, újságírókra, írókra, tudósokra, helyi alkalmazottakra és művészekre;

12. kéri a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy a tagállamokkal együttműködve dolgozzák ki és 
hajtsák végre a meglévő és jövőbeli védelmi rendszereket, és az ezen intézkedéseket 
szükségessé tevő esetleges jövőbeli vészhelyzetek fényében határozzák meg a tervezett 
védelmi intézkedéseket; úgy véli, hogy a helyi alkalmazottak kategóriájának magában 
kell foglalnia minden olyan alkalmazottat, aki uniós vagy uniós finanszírozású 
projekteknél dolgozott;

Az afgán nők és lányok folyamatos támogatása

13. szolidaritását fejezi ki azokkal a nőkkel és emberijog-védőkkel, akik Afganisztán-szerte 
tiltakoznak a tálibok hatalomátvétele ellen, és akik szabad, stabil, békés és sokszínű 
társadalomban kívánnak élni;

14. mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a nők és lányok jogai, valamint a nemek közötti 
egyenlőség terén 20 év alatt elért eredményeket jelenleg súlyos veszély fenyegeti; 
megismétli azon álláspontját, hogy ezeket az eredményeket gondosan meg kell őrizni és 
nyomon kell követni; hangsúlyozza, hogy a nemzetközi közösség által a Tálibánnal 
folytatott párbeszéd során támasztott kulcsfontosságú követelmények között szerepelnie 
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kell az oktatáshoz és a foglalkoztatáshoz való jognak, a nemi alapú erőszaktól való 
mentességnek, az alapvető jogok védelmének, az egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférésnek és a döntéshozatalban való teljes körű részvételnek a helyi és nemzeti 
politikai, közéleti és civil életben;

15. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy az Afganisztánt elhagyó nők és fiatalok más 
országokban folytathassák tanulmányaikat; ösztönzi az afgán nők és fiatalok további 
szerepvállalását célzó innovatív módszerek kidolgozását, különösen az európai 
iskolákban és egyetemeken való tanuláshoz nyújtott ösztöndíjak révén;

A kinevezett tálib kormánnyal kapcsolatos mély aggodalom

16. súlyos aggodalmának ad hangot a 33 mollából, kizárólag férfiakból álló ideiglenes 
kormányba történt kinevezések miatt, hiszen a kormánytagok közül sokan az Egyesült 
Államok és az ENSZ szankciói alatt állnak, és sokukat terrorista tevékenységek miatt 
körözik; a legmélyebb aggodalommal veszi tudomásul Sziradzsuddin Hakkáni 
belügyminiszterré történő kinevezését, akinek a terrorista tevékenységekkel való 
kapcsolatait részletesen dokumentálták, valamint azt, hogy több olyan személy is jelen 
van a kinevezett tálib kormányban, akikre az ENSZ szankciókat vetett ki;

17. felszólít egy olyan képviseleti és választott kormány létrehozására, amelyben a nők és a 
kisebbségi csoportok érdemben részt vehetnek; emlékeztet, hogy Afganisztán hosszú 
távú fejlődése az elszámoltathatóságtól, a felelősségteljes kormányzástól és az emberek 
biztonságának fenntartható biztosításától függ, beleértve a szegénység csökkentését és 
munkalehetőségek teremtését, a szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz, valamint 
az oktatáshoz való hozzáférést, továbbá az alapvető szabadságok és emberi jogok 
védelmét;

18. hangsúlyozza, hogy hosszú távon támogatja a hiteles, szabad, tisztességes és átlátható, a 
nemzetközi normákkal összhangban álló választásokat, és kifejezi támogatását az 
országban zajló választások megfigyeléséhez;

Operatív szerepvállalásra van szükség, a kinevezett kormány hivatalos elismerése nélkül

19. elismeri, hogy logisztikai, műveleti és humanitárius ügyekben operatív 
együttműködésre van szükség a kinevezett új tálib kormánnyal annak érdekében, hogy 
humanitárius segítséget lehessen nyújtani a rászoruló polgári lakosságnak, és 
biztonságos áthaladást lehessen biztosítani az ország elhagyására törekvő külföldi 
állampolgárok és afgánok számára; rámutat arra, hogy e kapcsolatoknak ebben a 
szakaszban szigorúan a megfelelő célokra kell korlátozódniuk; hangsúlyozza, hogy nem 
teljesültek a tényleges tálib vezetők politikai elismerésének feltételei, akik katonai 
eszközökkel vették át a hatalmat, és jelenleg lerombolják az elmúlt 20 év eredményeit;

20. emlékeztet arra, hogy az EU számára a tálibokkal fenntartott bármilyen kapcsolat 
fokmérője az elmúlt 20 év eredményeinek megőrzése lesz, különösen a nők jogai és a 
lányok oktatása terén, és annak biztosítása, hogy Afganisztán területe ne váljon 
terrorista támadásokat indító vagy tervező dzsihadista és egyéb terrorista csoportok 
biztonságos menedékévé; emlékeztet arra, hogy a tálibokat a nemzetközi közösség a 



RC\1239152HU.docx 11/17 PE696.050v01-00 }
PE696.053v01-00 }
PE696.054v01-00 }
PE696.055v01-00 }
PE697.916v01-00 } RC1

HU

helyszínen tanúsított magatartásuk, nem pedig nyilvános nyilatkozataik alapján fogja 
megítélni;

21. sürgeti a Bizottságot, hogy haladéktalanul indítson vizsgálatot az általános 
preferenciarendszerről szóló rendelet2 19. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján 
Afganisztánnak a „fegyver kivételével mindent” rendszer keretében nyújtott 
kereskedelmi kedvezmények felfüggesztése céljából;

22. megjegyzi, hogy fontos újraindítani az uniós jelenlétet a helyszínen, amennyiben a 
biztonsági és politikai feltételek ezt lehetővé teszik;

23. felszólít uniós intézmények Kabulba indítandó missziójának megszervezésére, 
amennyiben a körülmények lehetővé teszik, hogy résztvevői megismerkedhessenek a 
humanitárius, migrációs, gazdasági és biztonsági helyzettel, valamint a nők és a 
kisebbségek jogainak helyzetével Afganisztánban;

Annak biztosítása, hogy Afganisztán ne váljon a terrorista szervezetek új bástyájává

24. a leghatározottabban elítéli az ISIS-K által a kabuli nemzetközi repülőtér Abbey-
kapujában és a Baron Hotelnél 2021. augusztus 26-án elkövetett halálos terrortámadást, 
amely több mint 170 ember – köztük a szolgáltató személyzet 13 amerikai tagja – életét 
követelte, és több mint 200 főt megsebesített;

25. ragaszkodik ahhoz, hogy a tálibok és az Iszlám Köztársaság kormánya teljesítse 
terrorizmus elleni kötelezettségvállalásait, beleértve annak megakadályozását, hogy az 
al-Kaida, a Dáis vagy más terrorista csoportok és személyek afgán területet 
használjanak fel bármely más ország biztonságának fenyegetése vagy megsértése 
céljából, ne fogadják e csoportok tagjait, és akadályozzák meg őket a toborzásban, 
képzésben vagy pénzgyűjtésben; figyelmeztet arra, hogy amennyiben a Talibán nem lép 
fel e csoportok ellen, nemzetközi szankciókra és elszigeteltségre számíthat;

26. sürgeti a tagállamokat, hogy őrizzék meg és osszák meg egymással az afganisztáni 
katonai és rendőri jelenlétük során szerzett hírszerzési információkat, különös hangsúlyt 
fektetve a biometrikus adatokra, amelyek döntő fontosságúak ahhoz, hogy segítséget 
nyújtsanak a tagállamoknak és a harmadik országoknak a visszatérő külföldi harcosok 
azonosításában; hangsúlyozza, hogy a terrorizmusfinanszírozás elleni fellépés 
kulcsfontosságú egy olyan környezet létrehozásához, amely elősegíti a biztonság 
megteremtését Afganisztánban; sürgeti valamennyi érintett partnert, hogy fokozzák a 
valamennyi terrorizmusfinanszírozási hálózat felszámolására irányuló erőfeszítéseiket; 
hangsúlyozza, hogy az EU stratégiai iránytűjében kiemelt figyelmet kell fordítani az 
Afganisztánban a tálib hatalomátvétel következtében fenyegető közvetlen 
terrorfenyegetésre, amely felvázolja az EU előtt álló katonai fenyegetéseket és az 
elkövetkező évekre vonatkozó ambícióit; sürgeti az európai hírszerző szolgálatokat, 
hogy fokozzák a rendszeresen frissített fenyegetettség-elemzések megosztását a 
hírszerzési információk megosztásának és az intézményi együttműködésnek a fokozása 

2 Az Európai Parlament és a Tanács 978/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az általános tarifális preferenciák 
rendszerének alkalmazásáról (HL L 303., 2012.10.31., 1. o.).
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érdekében;

27. emlékeztet arra, hogy az ópium előállítása és kereskedelme jelentős bevételi forrást 
jelent a Talibán számára, amelynek hatása messze túlmutat az afgán határokon; 
aggodalmát fejezi ki annak közvetlen kockázata miatt, hogy az ország instabilitása 
növelni fogja a tiltott kábítószer-kereskedelmet, valamint a fegyverek áramlását, a 
pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását;

28. felszólít a régióból evakuált személyek alapos nyilvántartásba vételére és biztonsági 
ellenőrzésére, valamint a tagállamok bűnüldöző hatóságai, az USA és az Europol 
közötti fokozott információcserére a terrorizmusból és a szervezett bűnözésből eredő 
esetleges biztonsági fenyegetések megelőzése érdekében;

29. elítéli a tálibok és szövetségeseik által a kulturális helyszínekben okozott 
helyrehozhatatlan károkat, és továbbra is figyelmeztet arra, hogy az instabilitás miatt 
erősödni fog a nemzetközi csempészet és a kulturális javak eltulajdonítása, amelynek 
bevételeit fel lehet használni a régióban működő terrorszervezetek tevékenységének 
finanszírozására; sürgeti az afgán műtárgyak európai digitalizálását a csempészett áruk 
felderítésének támogatása érdekében, és felszólít az Afganisztánból származó kulturális 
javak behozatalának átfogó, ideiglenes tilalmára annak érdekében, hogy a tálibokat és 
szövetségeseiket megfosszák attól a lehetőségtől, hogy profitáljanak a kulturális javak 
csempészéséből;

A humanitárius segítségnyújtás további növelése

30. méltatja a nemzetközi nem kormányzati szervezetek, valamint a helyi és nemzetközi 
nem kormányzati szervezetek munkáját, amelyek a biztonsági kockázatok ellenére 
szolgáltatásokat, segítséget és támogatást nyújtanak az afgán népnek; felhívja a 
Talibánt, hogy biztosítsa a helyi és nemzetközi civil társadalmi szervezetek, nem 
kormányzati szervezetek és humanitárius szervezetek biztonságát, beleértve női 
személyzetüket is, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy biztosíthassák a kritikus fontosságú 
szolgáltatásokat az afgán nők és lányok számára; hangsúlyozza, hogy a humanitárius 
segítségnyújtásban dolgozó nők számára lehetővé kell tenni, hogy szabadon és a 
megtorlástól való félelem nélkül dolgozhassanak;

31. felszólít a humanitárius segítségnyújtás fokozására és az ENSZ ügynökségeivel és a 
nem kormányzati szervezetekkel való összehangolására, többek között humanitárius 
folyosók létrehozására az élelmiszersegélyek, a vízellátás, a szennyvízelvezetés és a 
gyógyszerek biztosítása érdekében; üdvözli a Bizottság azon döntését, hogy több mint 
50 millió euróról több mint 200 millió euróra növeli az Afganisztánnak nyújtott 
humanitárius támogatást; üdvözli a nemzetközi közösség által az afgán nép számára a 
közelmúltban tett 1 milliárd eurós kötelezettségvállalást, és felhívja a Bizottságot, hogy 
vállaljon vezető szerepet a humanitárius segítségnyújtás iránti igények maradéktalan 
kielégítését célzó érdekképviseleti erőfeszítésekben;

32. megismétli, hogy az afgán nők és lányok – különösen a lakóhelyüket elhagyni 
kényszerült személyek – azonnali szükségleteit prioritásként kell kezelni a humanitárius 
segítségnyújtás során; kiemeli, hogy alapvető fontosságú a nemi alapú erőszakkal 
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szembeni kiszolgáltatottság csökkentése, valamint az egészségügyi ellátáshoz és az 
alapvető higiéniai eszközökhöz való hozzáférés biztosítása;

33. kitart amellett, hogy továbbra is közvetlen uniós támogatást kell nyújtani az emberi 
jogok és az alapvető értékek iránt elkötelezett afgán politikusok és civil társadalmi 
aktivisták számára, akik közül most sokan száműzetésben vannak, hogy folytathassák 
munkájukat az elmúlt 20 év eredményeinek megőrzése és az afganisztáni reformok 
folytatása érdekében;

34. hangsúlyozza, hogy a hatóságokon keresztül nyújtott európai pénzügyi támogatás 
feltétele az, hogy megőrizzék az elmúlt 20 év eredményeit és építsenek azokra, 
különösen a nők és lányok jogai tekintetében; ragaszkodik ahhoz, hogy a táliboknak 
tanúbizonyságot kell tenniük ezen eredmények tiszteletben tartásáról és a megóvásuk 
iránti elkötelezettségükről, amit eddig még nem tettek meg; hangsúlyozza, hogy az EU-
nak gondoskodnia kell arról, hogy a rászoruló afgán polgári lakosságnak történő 
humanitárius segítségnyújtás az érintett nemzetközi szervezeteken és nem kormányzati 
szervezeteken keresztül történjen, és ragaszkodnia kell ahhoz, hogy a tálibok 
biztonságos és akadálytalan hozzáférést biztosítsanak a helyi és nemzetközi nem 
kormányzati szervezetek számára; hangsúlyozza, hogy a tálibok nem akadályozhatják a 
humanitárius segélyek célba juttatását és kiosztását valamennyi rászoruló számára;

35. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az országban folyamatban lévő valamennyi 
fejlesztési projektet annak felmérése érdekében, hogy ezek közül melyek folytathatók 
továbbra is a helyi partnerekkel vagy nem kormányzati szervezetekkel és nemzetközi 
szervezetekkel a tálib rezsim beavatkozása nélkül, nők részvételével, biztonsági 
garanciákkal a fejlesztési támogatást nyújtó személyzet számára, valamint a korrupció 
elleni hatékony biztosítékok mellett;

Az EU-nak reagálnia kell a potenciális migrációs és menekültügyi válságra

36. hangsúlyozza az afgánok biztonsághoz fűződő alapvető jogát; sürgeti, hogy tegyenek 
meg mindent annak érdekében, hogy az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa Hivatalának 
(UNHCR) égisze alatt újrakezdjék az országból történő koordinált evakuálást, 
különösen biztonságos folyosók létrehozása, valamint a kabuli nemzetközi repülőtér és 
Afganisztán szárazföldi határainak állandó újbóli megnyitása révén; külön támogatást 
kér az országot elhagyni kívánó nők, lányok és veszélyeztetett személyek számára a 
biztonságos útvonalak biztosítása érdekében;

37. hangsúlyozza, hogy az afgán menekültek legnagyobb része elsősorban a szomszédos 
országokban fog védelmet keresni, és ezért az EU-nak további támogatást kell terveznie 
Afganisztán szomszédos, menekülteket befogadó országai számára, lehetőleg az ENSZ-
en és annak ügynökségein, valamint a helyszínen működő nemzetközi szervezeteken 
keresztül;

38. emlékeztet arra, hogy az afgán menekültek és migránsok szomszédos országokba 
történő befogadásához nyújtott pénzügyi, logisztikai és kapacitásépítési támogatás nem 
alternatívája egy teljes körű európai menekültügyi és migrációs politikának; úgy véli, 
hogy az EU-nak sürgősen meg kell kötnie és végre kell hajtania az új menekültügyi és 
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migrációs paktumot annak érdekében, hogy hatékonyabban és humánusabban tudja 
kezelni a migrációs áramlásokat;

39. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsanak összehangolt európai 
erőfeszítéseket egy olyan humánus menekültügyi politika folytatására, amelyben az EU 
erkölcsi felelősséget vállal a befogadás és az integráció terén; üdvözli a szeptemberre 
tervezett áttelepítési fórumot; hangsúlyozza, hogy az uniós szakpolitikának prioritásként 
tartalmaznia kell az áttelepítésnek a leginkább veszélyeztetettekre és a 
legkiszolgáltatottabbakra való kiterjesztését, valamint további kiegészítő lehetőségeket, 
például humanitárius vízumokat, továbbá különleges vízumprogramot a tálib rezsimtől 
védelmet kérő afgán nők számára; sürgeti a tagállamokat, hogy a közelmúltbeli 
fejlemények fényében értékeljék újra a jelenlegi és a közelmúltbeli menedékjog iránti 
kérelmeket, beleértve az elutasított kérelmeket is; hangsúlyozza, hogy semmilyen 
körülmények között nem kerülhet sor Afganisztánba való visszatoloncolásokra;

40. felszólítja a Tanácsot, hogy használja ki a rendelkezésre álló eszközöket, például az 
átmeneti védelemről szóló irányelvet3 és a polgári védelmi mechanizmust annak 
érdekében, hogy Unió-szerte maximális erőfeszítések történjenek a tagállamok közötti 
jobb koordináció és a védelemhez való azonnali hozzáférés biztosítására; ismételten 
felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen közzé jogalkotási javaslatot a humanitárius 
vízumokra vonatkozóan, és felszólít a felelősség tagállamok közötti egyenlő 
megosztására;

41. fokozott együttműködésre szólít fel a nem uniós országokkal és azok támogatására a 
migránscsempészésben és az emberkereskedelemben részt vevő bűnszövetkezetek elleni 
küzdelem segítése érdekében; felhívja az Europolt, hogy nyújtson bűnügyi 
kockázatelemzést és fokozza a harmadik országokkal való együttműködést az 
afganisztáni fejlemények tágabb összefüggésében;

42. felhívja a Bizottságot, hogy ezt vegye figyelembe az NDICI-Globális Európa eszköz 
programozása és a vonatkozó többéves indikatív programok előkészítése során;

Több együttműködésre van szükség az Afganisztán körüli régió országaival, az alapvető 
emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartása mellett

43. elismeri, hogy a jelenlegi afganisztáni helyzet nem segíti elő a régió stabilitását; 
hangsúlyozza, hogy a Nyugat Afganisztánból való kivonulása olyan hézagot teremtett, 
amely fokozott instabilitáshoz vezetett; kiemeli, hogy most több felelősség hárul a 
szomszédos és regionális hatalmakra az afganisztáni helyzet tekintetében, és meg kell 
előzniük az ország határain túli instabilitást; ismételten hangsúlyozza, hogy az EU-nak e 
tekintetben meg kell erősítenie az együttműködést a közép-ázsiai országokkal, 
különösen Üzbegisztánnal, amellyel az EU jelenleg tárgyalásokat folytat egy 
megerősített partnerségi és együttműködési megállapodásról, valamint 

3 A Tanács 2001/55/EK irányelve (2001. július 20.) a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges 
beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint a tagállamok e személyek 
befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly 
előmozdítására irányuló intézkedésekről (HL L 212., 2001.8.7., 12. o.).
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Tádzsikisztánnal; hangsúlyozza, hogy ez az együttműködés nem áshatja alá az alapvető 
értékek és a jogállamiság védelmét az EU-ban;

44. aggodalmát fejezi ki a nagy kockázatnak kitett afgán állampolgárok, valamint a 
szomszédos országokba a szárazföldi határokon, különösen a Pakisztánba átkelő 
személyek miatt; sajnálja, hogy a nemzetközi közösség részéről e tekintetben nincs 
koordináció, és sürgeti a tagállamokat, hogy vessenek be minden lehetséges diplomáciai 
erőt és eszközt a szárazföldi határokhoz való hozzáférés, a biztonságos áthaladás és a 
diplomáciai létesítményekhez való hozzáférés biztosítása érdekében; hangsúlyozza a 
szomszédos országokban működő uniós küldöttségek kulcsfontosságú koordinációs 
szerepét az e tekintetben nyújtott gyakorlati támogatás terén;

45. emlékeztet arra, hogy Pakisztán éveken keresztül biztonságos menedékeket nyújtott a 
tálibok számára, valamint segítséget nyújtott biztonsági erőinek; utasítja az EKSZ-t, 
hogy tájékoztassa Pakisztán vezetését arról, hogy ő felel Afganisztán biztonságáért és 
stabilitásáért, és hogy e célok elérése érdekében fel kell használnia befolyását a 
tálibokra;

46. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az Európai Menekültügyi Támogatási 
Szervezet segítségével nyújtsanak azonnali támogatást Afganisztán és a szomszédos 
országok számára a menekültügyi kapacitásépítéshez, valamint a 
legkiszolgáltatottabbak számára nyújtott humanitárius segélyhez a régió stabilizálása és 
egy újabb migrációs válság megelőzése érdekében;

47. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy haladéktalanul növeljék az 
Afganisztánnal szomszédos, nagyszámú migránst és menekültet befogadó országoknak 
nyújtott támogatást annak biztosítása érdekében, hogy a védelemre szoruló személyek 
biztonságos fogadáshoz és fenntartható életkörülményekhez jussanak;

Figyelmeztetés az Európai Unió számára – szükséges reformok

48. tudatában van annak, hogy az amerikai és nemzetközi erők Afganisztánból való 
kivonása a nyugati kül- és biztonságpolitika és stratégia kollektív kudarcának 
megnyilvánulása, ami hosszú távon káros következményekkel járhat; úgy véli, hogy ez 
rövid távon aláássa a Nyugat hitelességét, bizalmi válságot idéz elő, és szükségessé 
teszi, hogy e tapasztalatokból komoly tanulságokat vonjanak le a jövőre nézve, 
különösen a katonai beavatkozások jellegéről és megbízatásáról való döntés során;

49. mély csalódottságát és aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az USA, a NATO, az EKSZ és 
az Európai Unió intézményeinek egésze 20 éven át nem volt hatékony, fenntartotta és 
finanszírozta a Gáni-kormányt, amely a valóságban korrupt és az emberek számára 
idegen volt, valamint hogy a fegyveres erők szintén hatástalannak bizonyultak; 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy Afganisztánban a közös kudarcunk stratégiai előnyt 
jelent a nem nyugati hatalmak, Kína és – kisebb mértékben – Oroszország számára 
anélkül, hogy jelentős támogatást nyújtott és hozzájárult volna Afganisztán 
fejlődéséhez; emlékeztet arra, hogy az afgán hatóságok belekeveredtek a politikai 
harcokba és a rendszerszintű korrupcióba, és nem voltak képesek javítani a gyenge 
kormányzáson;
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50. hangsúlyozza a jó kormányzás, a jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem 
fontosságát, amely területeken nem sikerült elégséges előrelépést elérni Afganisztánban 
az országban zajló terrorizmus elleni háborúval összefüggésben; véleménye szerint az 
államépítés és az EU nemzetközi emberi jogi menetrendjének sikere érdekében az 
Uniónak a kül-, humanitárius, fejlesztési, emberi jogi, biztonsági, nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó és kereskedelmi politikákat összefogó, integrált megközelítést 
kell folytatnia;

51. úgy véli, hogy ez a válság bizonyítja, hogy az EU-nak jelentősen meg kell erősítenie az 
önálló fellépésre irányuló képességét, és ezáltal meg kell erősítenie az uniós védelmi 
együttműködést egy valódi európai védelmi unió kiépítése révén, amelynek együtt kell 
járnia a NATO európai pillérének megerősítésével; úgy véli, hogy az EU-nak be kell 
ruháznia a katonai tudatosságba, a megfigyelésbe és felderítésbe, a hírszerzésbe és a 
stratégiai légi szállításba; emlékeztet arra, hogy az európai erők képtelensége arra, hogy 
az USA támogatása nélkül biztosítsanak egy olyan nemzetközi repülőteret, mint a 
kabuli, szembetűnő példája a szükséges beruházások összegének; üdvözli a főképviselő 
ezzel kapcsolatos közelmúltbeli megfontolásait, és megismétli, hogy támogatja az uniós 
intézmények, az uniós tagállamok, a nemzeti parlamentek, az európai partnerek és a 
civil társadalom közötti, a további lépésekről szóló alapvető és átfogó párbeszédet;

52. úgy véli, hogy az uniós külügyi kérdésekben az uniós szerződéseknek megfelelően a 
minősített többség szélesebb körű alkalmazásával kell dönteni;

53. felhívja az EKSZ-t, hogy erősítse meg az EU közép-ázsiai, különösen tádzsikisztáni 
diplomáciai képviseletét annak érdekében, hogy első kézből értesülhessen a helyszíni 
fejleményekről; ragaszkodik ahhoz, hogy az elkövetkező hetekben és hónapokban 
folytassák az afganisztáni helyzet felmérését és értékelését, különösen a nők és lányok, 
valamint az etnikai, vallási és egyéb kiszolgáltatott csoportok vonatkozásában;

54. elismeri az Egyesült Államokkal folytatott szoros együttműködés fontosságát, amelynek 
középpontjában többféle kihívás kezelése, valamint az afgán népnek nyújtott 
humanitárius támogatás áll, figyelembe véve az Afganisztánban levont tanulságokat; 
elismerését fejezi ki az Egyesült Államok hadseregének a kabuli nemzetközi 
repülőtérről történő evakuáláshoz nyújtott támogatásáért, és legmélyebb részvétét fejezi 
ki a folyamat során elhunyt katonák családjai felé;

55. felhívja az EU-t és a tagállamokat, hogy az uniós joggal és az alapvető jogokkal teljes 
összhangban biztosítsák az EU külső határainak hatékony védelmét annak érdekében, 
hogy jobban fel lehessen készülni a régióból kiinduló migrációs mozgásokra és az EU-
ba való jogellenes belépésekre;

°

° °

56. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és az 
EU afganisztáni különmegbízottjának, a tagállamok nemzeti parlamentjeinek, valamint 
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az Egyesült Államok Kongresszusának.


